
REGULAMENT 
Condiţii generale: cele prevăzute la art.3 din HG nr. 286/2011 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, cu 
modificările și completările ulterioare. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ 
următoarele criterii: 
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele acte:  
 a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 
postului; 
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; 
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate;  
g) curriculum vitae.  
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În cazul documentului 
prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o 
declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul 
de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a 
concursului.  
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 
copiilor cu acestea. 



 Dosarele de înscriere la concursurile organizate în vederea ocupării posturilor de: economist 
GPI, referent de specialitate GPI şi casier se pot depune, până în data de 23.09.2015, la 
Compartimentul Resurse Umane al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad, Bd. Revoluţiei, nr. 
103. 
 Informaţii suplimentare la telefon 0257280016 sau 0257280018, e-mail: 
resurseumane@teatrulclasic.ro – persoană de contact: Elena Gemes. 

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA 

1. Economist GPI: 

Tematică de concurs: 
  
1. Planul de conturi pentru instituţiile publice.  
2. Clasificaţia bugetară şi economică a cheltuielilor instituţiilor publice.  
3. Contabilitatea activelor fixe necorporale şi activelor fixe corporale ale  
instituţiilor publice.  
4. Contabilitatea creditelor bugetare şi a conturilor în afara bilanţului la instituţiile  
publice.  
5. Contabilitatea cheltuielilor instituţiilor publice.  
6. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor instituţiilor publice.  
7. Contabilitatea capitalurilor instituţiilor publice.  
8. Contabilitatea stocurilor instituţiilor publice.  
9. Contabilitatea veniturilor şi finanţărilor instituţiilor publice.  
10. Bugetul de venituri şi cheltuieli (elaborare, fundamentare) al instituţiilor publice.  
11. Situaţiile financiare (trimestriale şi anuale) ale instituţiilor publice.  
12. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare.  
13. Inventarierea patrimoniului. 

Bibliografie: 

1. Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare.  
2. Legea finanţelor publice nr. 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare.  
3. O.U.G. nr. 146/23002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin  
tezoreria statului cu modificările şi completările ulterioare.  
4. O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice,  
stabilite prin titluri executorii cu modificările şi completările ulterioare.  
5. Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind  
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru  
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestora 
6. Ordinul 529/2009 pentru modificarea şi completarea Ord. nr. 1917/2005.  
7. Ordinul M.F.P. nr. 629/2009 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind  
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice  
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precum şi a unor raportări lunare.  
8.. Ordinul M.F.P. nr. 2941/2009 cu modificările şi completările Ord. nr. 629/2009.  
9. Ordinul M.F.P. 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 locale 
10. Ordinul nr. 547/2009 pentru modificarea şi completarea Ord. M.F.P. nr.  
1792/2002.  
11. Ordinul M.F.P. nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind  
finanţele publice.  
12. O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în  
patrimoniul instituţiilor publice aprobată prin Legea nr. 493/2003.  
13. Ordinul M.F.P. nr. 3471/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.  
14. O.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.  
         

2. Referent de specialitate GPI: 

Bibliografie: 
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Teatrului Clasic ”Ioan Slavici” 
OG 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte precum și desfășurarea 
activității de impresariat artistic; 
 Legea 353/2007 pentru aprobarea  OG 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau 
concerte precum și desfășurarea activității de impresariat artistic; 
Legea 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Hotărârea nr. 123 din 07 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Legea nr. 477/2004, privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 
instituțiile publice; 
Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 
 Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 
modificată şi completată prin Legea nr. 233/2002; 

3. Casier: 

Bibliografie: 

Ordonanţă nr. 21/2007 - privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic 



Lege nr. 353/2007 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi 
companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic 
Legea 82/1991 – cu modificările şi completările ulterioare 
Lege nr. 22/1969 - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură 
cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificările ulterioare – Legea nr.54/1994 
Decret 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă; 
Ordonanță de urgență nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria 
statului; 
Ordin nr. 1235/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea 
resurselor derulate prin trezoreria statului; 
Ordinul Ministerului Finanţelor 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 
Hotărâre nr. 846/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, 
vizarea, evidenţa şi gestionarea abonamentelor şi biletelor de intrare la spectacole 
Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările la zi, cu Normele 
Metodologice de aplicare aferente – Impozitul pe spectacole 
Legea nr. 35/1994 republicată privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al 
artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment 
Ordonanța nr. 123/ 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, 
cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice 
Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1488/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind perceperea, încasarea, virarea, evidenţa şi controlul sumelor rezultate din aplicarea timbrului 
Crucii Roşii 
 HYPERLINK "http://lege5.ro/Gratuit/geytqnrvgm/ordinul-nr-3512-2008-privind-documentele-
financiar-contabile"OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi 
completările ulterioare 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 – pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii
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