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Bibliografia aferentă concursului pentru ocuparea, pentru o perioadă nedeterminată, a postului de 

Consilier în gestiune economică în cadrul  Direcţiei Economice - Serviciul Contabilitate este 

următoarea: 

1.  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;  

5. OUG nr. 23/2009 privind infiinţarea Fondului Român de Contragarantare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

7. OMFP 1802/2014.  

 

 

Bibliografia aferentă concursului pentru ocuparea pentru o perioadă nedeterminată a postului de 

Consilier juridic  în cadrul  Compartimentului conformitate este următoarea: 

1. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă rep. cu modificările şi completările 

ulterioare; 

3. Legea nr. 31/1990, privind societățile; 

4. OUG nr. 109/2011 Ordonanţa de Urgenţă   nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, aprobata prin Legea 111/2016; 

5. Legea nr. 554/2004 a contenciosul administrativ; 

6. Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic; 

7. OUG nr. 23/2009 privind infiinţarea Fondului Român de Contragarantare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu 

modificările și completările ulterioare; 

9. Ordonanța Guvernului nr.  119 din 31 august 1999,  privind controlul intern si controlul 

financiar preventiv; 

10. Ordinul MFP nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

 

Bibliografia aferentă concursului pentru ocuparea pentru o perioadă determinată a postului de 

Consilier în resurse umane în cadrul Compartimentului Organizare și Resurse Umane este 

următoarea: 

1. OUG nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare S.A., aprobată prin 

Legea nr. 312/2009; 

2. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;  

3. HG nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor. 
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