BIBLIOGRAFIE
Pentru ocuparea postului de ”Director Creșă (Șef Centru)”
la Serviciul Public Creșe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-

-

Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;
Hotărârea de Guvern nr. 1252/2012 privind apeobarea Metodologiei de organizare și funcționare a
creșelor și a altor unități de educație timpurie anteprescolară;
Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securității și
sănătății în muncă nr. 319/2006;
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
Ordonanţa de Urgenţă Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
Partea I – Dispoziții generale (art. 1-13)
Partea a III a – Administrație publică locală (art. 75-248)
Partea a VI a – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din
administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice
o Titlul I – Dispoziții generale (art. 365-368)
o Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice, (art. 538-562
coroborate cu prevederile art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 și art. 506 alin. (1)-(9),
490, 491)
Partea a VII a – Răspundere administrativă (art. 563-579);
Partea a VIII a – Servicii Publice (art. 580-596).
Actele prevăzute mai sus vor fi studiate în forma actualizată la data publicării anunțului de concurs.

BIBLIOGRAFIE
Pentru ocuparea postului de ”Medic Primar”
la Serviciul Public Creșe
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
-

-

Ordinul Ministerului educației, cercetării, tineretului și sportului și al Ministrului Sănătății nr.
5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi
elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea
asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.
Ordin 1955/1995 pentru aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și
instruirea copiilor și tinerilor.
E.P. Ciofu, C. Ciofu – Tratat de pediatrie ED.1, ED. MED., Buc. 2001;
E.P. Ciofu, C. Ciofu – Esențialul în pediatrie ED. Amaltea, Buc. 2002;
Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;
Hotărârea de Guvern nr. 1252/2012 privind apeobarea Metodologiei de organizare și funcționare a
creșelor și a altor unități de educație timpurie anteprescolară;
Ordonanţa de Urgenţă Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
Partea I – Dispoziții generale (art. 1-13)
Partea a III a – Administrație publică locală (art. 75-248)
Partea a VI a – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din
administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice
o Titlul I – Dispoziții generale (art. 365-368)
o Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice, (art. 538-562
coroborate cu prevederile art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 și art. 506 alin. (1)-(9),
490, 491)
Partea a VII a – Răspundere administrativă (art. 563-579);
Partea a VIII a – Servicii Publice (art. 580-596).
Actele prevăzute mai sus vor fi studiate în forma actualizată la data publicării anunțului de concurs.

BIBLIOGRAFIE
Pentru ocuparea postului de ”Șef Birou (Birou Financiar)”
la Serviciul Public Creșe

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
-

-

Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;
Legea 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul 2634/2015 – privind documentele financiar-contabile;
OMFP 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, cu modificările și completările ulterioare;
ORDIN Nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care
desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
ORDIN Nr. 2332/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014
pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de
control financiar preventiv propriu;
ORDIN Nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea
activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;
Hotărârea de Guvern nr. 1252/2012 privind apeobarea Metodologiei de organizare și funcționare a
creșelor și a altor unități de educație timpurie anteprescolară;
Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securității și
sănătății în muncă nr. 319/2006;
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
Ordonanţa de Urgenţă Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
Partea I – Dispoziții generale (art. 1-13)
Partea a III a – Administrație publică locală (art. 75-248)
Partea a VI a – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din
administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice
o Titlul I – Dispoziții generale (art. 365-368)
o Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice, (art. 538-562
coroborate cu prevederile art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 și art. 506 alin. (1)-(9),
490, 491)
Partea a VII a – Răspundere administrativă (art. 563-579);
Partea a VIII a – Servicii Publice (art. 580-596).
Actele prevăzute mai sus vor fi studiate în forma actualizată la data publicării anunțului de concurs.

