




 
 
 
 
Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai 
sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen 
de maxim 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. 
 

Etapa de concurs Data/Perioada 

Publicarea anunţului 11-15.I.2021 

Înscrierea candidaţilor 18-29.I.2021 

Evaluarea dosarelor 04.II.2021 

Afişarea rezultatelor în urma selecţiei 
dosarelor 

05.II.2021 

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele 
selecţiei dosarelor 

05.II.2021 

Afişarea soluţionării contestaţiilor 08.II.2021 

Proba scrisă 09.II.2021 

Proba practică 11.II.2021 

Interviu 11.II.2021 

Afişarea rezultatelor 12.II.2021 

Depunerea contestaţiilor 12.II.2021 

Soluţionarea contestaţiilor 15.II.2021 

Afişarea rezultatelor finale 15.II.2021 

 
Angajarea pe post începând cu data  01.III.2021. 
 

                  BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA: 

• Legea nr. 153/2018 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

• Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul nr 1139/2015 privind modificarea si completarea ordinului Ministrului Finanțelor  

923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru 

persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu; 

• Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea 

in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Decret nr 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casa; 

• OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,    

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 

evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările şi modificările 

ulterioare; 

• Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Ordin 2021/2013 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Planul de conturi pentru  




