
 

 

              Nr. 268 /15.09.2021 

A N U N Ţ 
 

PRIMARIA ORASULUI OTOPENI – CLUBUL SPORTIV OTOPENI, cu sediul in orașul Otopeni, str. 

23 August, nr.10, județul Ilfov, organizează examenul de promovare in grad profesional imediat superior, la 

data de 29.09.2021 ora:10.00, proba scrisa, pentru postul de natura contractuala de execuție, de inspector de 

specialitate, gradul II, din cadrul Compartimentului Salarizare, Resurse Umane si Contabilitate al Clubului 

Sportiv Otopeni. 

Examenul de promovare consta in 2 etape: 

- îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 43, alin.(3) din anexa la Hotărârea Guvernului 

nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a 

criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- proba scrisa. 

Data, ora şi locul organizării probei scrise: 29.09.2021, ora 10.00, la sediul Clubului Sportiv Otopeni. 

Bibliografia pentru examenul de promovare a personalului contractual este anexata la prezentul anunț. 

BIBLIOGRAFIE EXAMEN 

Compartiment Salarizare, Resurse Umane si Contabilitate 

- Constituția României, republicata; 

- Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea I; Partea a III-a; Partea a VI-a, 

Titlul I, Titlul II - Capitolul V - Secțiunea a 2-a, Titlul III - Capitolul I-V; Partea a VII-a; Partea a 

VIII-a, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Hotărârea nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 

privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr.82/1991 – Legea Contabilității, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare, Capitolul I, 

IV si V; 

- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi 

pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr.1917/2005, 

cu modificările si completările ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu 

modificările si completările ulterioare. 

Tematica: Bibliografia va fi studiata integral. 
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