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Anunţ privind examenul de promovare în treaptă imediat superioară conform adresei nr. 

888/DGIP/14.05.2020 înregistrată la I.S.J. Bihor cu nr. 365/15.05.2020 

 

1. Funcţia: 2 posturi consilier I, studii superioare (1 post consilier investiţii, 1 post consilier 

contabilitate); 

2. Data, ora şi locul desfăşurării: 03.06.2020, ora 10.00, I.S.J. Bihor; 

3. Modalitatea de desfăşurare a examenului: scris; 

 

4. Bibliografie consilier investiţii: 

-Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea 

unor acte normative (microbuze şcolare) cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legea nr. 126/2002 pentru aprobarea OUG nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare; 

-HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legea nr. 95/2006 – republicată privind reforma în domeniul sănătăţii; 

-Ordinul nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de 

amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc 

pentru starea de sanatate a populatiei cu modificările şi completările ulterioare; 

-Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării 

şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu; 

-Ordin Ministerului de Interne nr.129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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5. Bibliografie consilier contabilitate: 

- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii – republicată - cu modificările  şi completările ulterioare; 

- OMF nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi  capitalurilor proprii; 

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

legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea nr.  2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste; 

- Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste. 

 

 

                Comisia de examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


