
Consiliul Judeţean Teleorman                                                                                   

Direcţia Generală de Asistenţă  

Socială şi Protecţia Copilului 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

de studiu la examenul pentru ocuparea prin concurs a postului de 

inspector asistent  din cadrul  Serviciului economic, financiar contabil 
 

 

1. H.G. l434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare 

şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C. , cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al DGASPC 

Teleorman;  

3. LEGEA Contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările 

conform OG nr.  70/2004 – M.O., republicată,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

4. LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. LEGEA nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. ORDIN nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea si onducerea contabilitatii institutiilor publice, 

Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare 

a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. ORDIN nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

8. ORDIN al MFP  nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii,  cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 

 

 

Director General 

DRAGOMIRESCU FLORINEL 

 
 



Consiliul Judeţean Teleorman                                                                                   

Direcţia Generală de Asistenţă  

Socială şi Protecţia Copilului 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

de studiu la examenul pentru ocuparea prin concurs a postului de 

inspector principal din cadrul  Serviciului economic, financiar contabil  
 

 

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al DGASPC 

Teleorman;  

2. LEGEA contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările 

conform OG nr.  70/2004, republicată,  publicată în Monitorul Oficial 

Partea I,  nr. 773/2004; 

3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, republicată – Monitorul 

Oficial partea I nr. 365 din 29 mai 2007; 

4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, 

republicata – Monitorul Oficial partea I nr. 525 din 2 august 2007; 

5. ORDIN nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea si onducerea contabilitatii institutiilor publice, 

Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare 

a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. ORDIN nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile; 

7. ORDIN al MFP  nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii,  cu modificările şi completările 

ulterioare; 

8.  ORDIN al MFP  nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi 

raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificarile si 

completarile ulterioare. 
 

 

 

Director General  

DRAGOMIRESCU FLORINEL 
 



Consiliul Judeţean Teleorman                                                                                   

Direcţia Generală de Asistenţă  

Socială şi Protecţia Copilului 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

de studiu la examenul pentru ocuparea prin concurs a postului de 

referent superior  din cadrul  Serviciului economic, financiar contabil  
 

 

1. H.G. l434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare 

şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C. , cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2. LEGEA Contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările 

conform OG nr.  70/2004 – M.O., republicată,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. LEGEA nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. ORDIN nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea si onducerea contabilitatii institutiilor publice, 

Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare 

a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. ORDIN al MFP  nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii,  cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 

 

 

Director General, 

DRAGOMIRESCU FLORINEL 

 
 

 



Consiliul Judeţean Teleorman                                                                                   

Direcţia Generală de Asistenţă  

Socială şi Protecţia Copilului 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

de studiu  la examenul pentru ocuparea unui post de consilier superior  din cadrul  

Serviciului economic, financiar contabil 
 

 

1. Hotararea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru 

de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia 

copilului, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 967/2010, 

republicată  -  Monitorul Oficial partea I nr. 547 din 21 iulie 2008; 

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al DGASPC Teleorman;  
3. LEGEA contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările conform OG 

nr.  70/2004, republicată,  publicată în Monitorul Oficial Partea I,  nr. 773/2004; 

4. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, republicată – Monitorul Oficial partea I nr. 

365 din 29 mai 2007; 

5. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicata – 

Monitorul Oficial partea I nr. 525 din 2 august 2007; 

6. ORDIN nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea si onducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru 

institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7. ORDIN nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

8. ORDIN al MFP  nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii,  cu modificările şi completările ulterioare; 

9. LEGEA 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 

 

 

 

Director General, 

DRAGOMIRESCU FLORINEL 

 

 

 

 
 

 


