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Având în vedere prevederile HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi hotărârea 

Consiliului de Administraţie din 14.01.2016, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” organizează în data de 

29.01.2016, ora 9.00, examen de promovare a personalului contractual din cadrul departamentului 

contabilitate. 

Examenul va consta într-o probă scrisă, cu tematică din bibliografie. 

Condiţii de participare: calificativul „foarte bine” obţinut la evaluarea performanţelor profesionale 

individuale cel puţin de 2 ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate. 

Bibliografie: 

– Legea contabilităţii nr. 82/24.12.1991 republicata in M.O nr. 454/18.06.2008  

– Legea educaţiei naţionale nr.1/05.01.2011, cu modificările si completările ulterioare  

– Ordin Nr. 845/25.06.2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 

aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 

– Decretul nr.209/05.07.1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste . 

– Legea nr. 22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si răspunderea în legătură cu 

gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste 

– OUG nr. 34/19.04.2006 (*actualizată*) privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii 

– Ordin nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii   

– Legea nr. 571/22.12.2003 actualizată - privind Codul Fiscal. 

– Ordin nr. 1917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice si instrucţiunile de aplicare a 

acestuia*) 

– Legea 500/11.07.2002 actualizata – privind finanţele publice. 

– Ordinul nr.1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale 

– Ordinul nr.1235/19.09.2003 actualizat - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

O.U.G. nr.146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu 

modificări prin Legea nr.201/2003 

– O.U.G. 117/23.12.2010 pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri 

financiar-fiscale 

– HG nr. 1397/28.12.2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei 

privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor 

asigurate” 

– OUG nr. 119/31.08.1999 republicata si actualizata privind controlul intern si controlul financiar preventiv 

– Ordin nr. 3512/27.11.2008 privind documentele financiar-contabile 

– HG nr. 1031/14.12.1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale 

– Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale 

– Ordin nr. 946/04.07.2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele 

de management/control intern la entităţile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial 

– Legea nr. 234/07.12.2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind 

controlul intern şi controlul financiar preventiv 

– HG nr. 2230/08.12.1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste 

– Regulamentul de ordine interioară a unităţii de învăţământ 

– OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 

obiectivul convergență, cu modificările şi completările ulterioare; 

Relaţii suplimentare la:  

- afişierul unităţii şcolare; 

- site: www.colegiulasachi.ro 
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