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ANUNŢ 

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva 
 
 

 

ORGANIZEAZĂ 

 

 
  

în ziua de 26 MAI 2020, ora 1000, la sediul instituţiei din  

Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26 

 
 
 

EXAMEN 
 

de promovare în grad profesional 
 

 

ECONOMIST S IA 
SERVICIUL FINANCIAR - CONTABIL, RESURSE UMANE,  

ADMINISTRATIV, ÎNTREŢINERE 

 

 

 
 

Condiţii de participare la examen: 

 

- Să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul S I, pentru postul de economist; 

- Să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin 

de două ori în ultimii 3 ani. 
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Pentru înscrierea la examen candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine 

următoarele documente: 
 

 

a) Cerere de înscriere la examen adresată conducerii Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara - 

Deva; 

b) Adeverinţă eliberată de Compartimentul Financiar - Contabil, Resurse Umane în vederea atestării 

vechimii în gradul S I, pentru postul de economist; 

c) Copii ale fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani. 
 

 
 

Dosarele se depun la Serviciul Financiar - Contabil, Resurse Umane, 

Administrativ, Întreţinere până la data de 20 mai 2020, ora 1530. 

 
 

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise. 
 

 

 

 

 

Proba scrisă va avea loc în data de 26 mai 2020, ora 1000, la Sediul instituției. 

Bibliografie propusă pentru examen: 

       

a) Ordonanța de Urgență a guvernului 57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ. 

b) LEGEA contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*actualizată*); 

c) LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002  (*actualizată*) privind finanţele publice; 

d) LEGEA nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare; 

e) LEGE nr. 84 din 18 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv; 

f) LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale; 

g) ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

h) ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de 

norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv 

propriu; 
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i) ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 

conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia; 

j) ORDIN nr. 2.021 din 17 decembrie 2013 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; 

k) ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

l) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

m) Hotărâre  Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

n) Lege-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 (*actualizată*) privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice; 

o) Codul muncii (legea 53/2003) din 24 ianuarie 2003 (*actualizat*); 

p) Hotărâre nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice; 

q) Hotărâre nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor 

publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în 

interesul serviciului; 

r) Legea 334/2002 – Legea Bibliotecilor, republicată în MO nr. 132 din 11/02/2005 cu 

completările ulterioare; 

s) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al bibliotecilor publice. 

 

 

     Bibliografia pentru examen se găseşte la Sala de lectură. 

   
 

 

 

 

 

 

 

MANAGER, 

Ioan Sebastian Bara 
   


