
 
T E M A T I C A  

PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI DIN DATA DE 14.01.2021 PRIVIND 
OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ECONOMIST IA ŞI ECONOMIST II DIN 
CADRUL STAȚIUNII DE CERCETARE - DEZVOLTARE AGRICOLĂ BRĂILA 

 
1. Norme metodologice privind organizarea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi 

și instrucțiunile de aplicare; 
2. Modul de înregistrare a cheltuielilor pe clasificația funcțională și economică a bugetului în 

instituțiile publice cu finanțare din venituri proprii și subvenții; 
3. Norme generale privind documentele justificative și financiar contabile; 
4. Conținutul, modul de întocmire și utilizare a registrelor și formularelor privind activitatea 

financiară  și contabilă; 
5. Atribuții și competente privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 

instituțiilor publice;  
6. Principii și reguli privind inventarierea elementelor de activ și pasiv; 
7. Procesul de scoatere din funcțiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 

domeniul public al statului; 
8. Garanții; 
9. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice 
10. Principii și reguli bugetare; 
11. Execuția bugetară în instituțiile publice; 
12. Procedura  de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug; 

 
B I B L I O G R A F I A 

PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI DIN DATA DE 14.01.2021 PRIVIND 
OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ECONOMIST IA ŞI ECONOMIST II DIN 
CADRUL STAȚIUNII DE CERCETARE - DEZVOLTARE AGRICOLĂ BRĂILA 
 

1. Hotărârea nr. 727/2019 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 
Brăila şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru 
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; 

2. Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii și industriei alimentare actualizată cu modificările și completările 
ulterioare; 

3. Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
5. Legea  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  cu modificările și completările ulterioare; 
6. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 
7. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și 

conducerea  contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și 
instrucțiuni de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice,  
cu modificările și completările ulterioare; 



9. Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de 
venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii şiactivităţilorfinanţate integral din venituri proprii, inclusiv a 
bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe 
nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, 
gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şifinanţare a 
acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. O.M.F.P. nr. 2634/2015  privind documentele financiar-contabile; 
11. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, 
evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

12. O.G. nr. 119/1999, privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și 
completările ulterioare; 

13. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale 
pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu 
modificările și completările ulterioare; 

14. O.M.F.P. nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu 
modificările și completările ulterioare; 

15. O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare şi 
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităților 
administrativ teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

16. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

17. O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

18. Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare; 

19. Ordin nr. 517/2016 din 13 august 2016 pentru aprobarea de proceduri  aferente unor module  
care fac parte din procedura  de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug, 
cu completările și modificările ulterioare; 

20. Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de 
venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii şiactivităţilorfinanţate integral din venituri proprii, inclusiv a 
bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe 
nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, 
gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şifinanţare a 
acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

21. Regulamentul (UE) nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu 
modificările și completările ulterioare.  

 



 
 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE ASISTENT SCOS LA 
CONCURS DE SCDA BRAILA, IN DATA DE 14.01.2021 

 
 
Tematica pentru concurs  

 
1. Tehnologia de cultura pentru cerealele paioase in conditiile zonale de campie si de 

lunca din cadrul SCDA Braila. 
2. Tehnologiade cultura a leguminoaselor in conditiile zonale de campie si de lunca din 

cadrul SCDA Braila. 
3. Tehnologia de cultura a oleaginoaselor in conditiile zonale de campie si de lunca din 

cadrul SCDA Braila. 
4. Metode de asezare a experientelor in camp. 

 
 
Bibliografie agrofitotehnie 
 1. Bilteanu Gh., Birnaure V., 1989 – Fitotehnie. Editura Ceres, Bucuresti. 
 2. Chirila C. – Biologia buruienilor. Editura Ceres, Bucuresti, 2001. 
 3. Ciontu C. – Agrotehnica. USAMV Bucuresti. 
 4. Gus P si colab. – Agrotehnica. Editura Risoprint, Cluj Napoca, 1998. 
 5. Manoliu A. si colab. – Buruienile din culturile agricole si bolile lor. Editura Ceres, 
Bucuresti, 1996. 
 6. Mateescu Fl. – Ameliorarea, fertilizarea si erbicidarea solurilor. Editura MAST, 2005. 
 7. Oancea I. - Tehnologii agricole performante. Editura Ceres, 2005. 
 8. Sandoiu Dumitru Ilia – Tehnica experimentala. Editura Ceres, Bucuresti, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T E M A T I C A  
PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI DIN DATA DE 14.01.2021 PRIVIND 

OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ECONOMIST IA ŞI ECONOMIST II DIN 
CADRUL STAȚIUNII DE CERCETARE - DEZVOLTARE AGRICOLĂ BRĂILA 

 
1. Norme metodologice privind organizarea contabilitatiiinstituţiilor publice, planul de conturi 

şiinstrucţiunile de aplicare ; 
2. Principii şi reguli bugetare ; 
3. Atribuţiişicompetenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţareaşi plata cheltuielilor 

instituţiilor publice ;  
4. Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile ; 
5. Formele de înregistrare în contabilitate ; 
6. Principii și reguli privind inventarierea elementelor de activ și pasiv; 
7. Procesul de scoatere din funcțiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 

domeniul public al statului; 
8. Garanții; 
9. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice 
10. Principii și reguli bugetare; 
11. Execuția bugetară în instituțiile publice; 
12. Procedura  de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug; 

 
B I B L I O G R A F I A 

PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI DIN DATA DE 14.01.2021 PRIVIND 
OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ECONOMIST IA ŞI ECONOMIST II DIN 
CADRUL STAȚIUNII DE CERCETARE - DEZVOLTARE AGRICOLĂ BRĂILA 
1. Hotărârea nr. 727/2019 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 

Brăila şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru 
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; 

2. Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii și industriei alimentare actualizată cu modificările și 
completările ulterioare; 

3. Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
5. Legea  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  cu modificările și completările ulterioare; 
6. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 
7. Ordinul 3512/2008 privind documentele financiar-contabile ,actualizat. 
8. Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii. 
9. Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si 

necorporale,republicata,actualizata. 
10. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile 

si institutiile publice 



TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE PAZNIC 

SCOS LA CONCURS DE SCDA BRAILA, IN DATA DE 14.01.2021 

 
Tematica 

1. Sistemul de pază şi dispozitivul de pază  
2. Mijloace tehnice folosite în pază  
3. Postul şi agentul de pază  
4. Obligaţiileşi drepturile personalului de pază  
5. Atribuţiileşi răspunderile personalului de pază  
6. Documentele specifice necesare executării evidenţei serviciului de pază şi modul de 

utilizare a acestora  
7. Accesul în obiectiv, controlul persoanelor, bagajelor şi mijloacelor de transport  
8. Principalele reguli de comportament, reguli de protecţia muncii şi PSI  

 
Bibliografia  
1. Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 
şiprotecţia persoanelor  
2. Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şiprotecţia 
persoanelor  
3. Legea 319/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la sănătate si 
securitate in munca;  
4. Legea 307/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la apărare 
impotriva incendiilor;  
5. Ordinul ministrului EducaţieiNaţionaleşi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016  
6. Legea nr.53/2003-Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare 
(drepturile şiobligaţiilesalariaţilor, drepturile şiobligaţiile angajatorului).  
7. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului 
contractual din autorităţileşiinstituţiile publice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE INGRIJITOR SCOS LA 
CONCURS DE SCDA BRAILA, IN DATA DE 14.01.2021 

1. Curățareașidezinfecția 
2. Instrucțiuniproprii de securitateșisănătateînmuncăpentruîngrijitoarecurățenie. 

 
 
 

1. Legea nr. 319 / 2006 – a securitățiișisănătățiiînmuncă, actualizată cu 
modificărileșicompletărileulterioare, – cap.IV – Obligațiilelucrătorilor; 

2. Legea nr. 477 / 2004 – privindcodul de conduită a personalului contractual din 
autoritățileșiinstituțiilepublice: cap.II – normegenerale de conduităprofessională a 
personalului contractual, art.7, 

3. Legea 53 / 2003 actualizată – codulmuncii ,,răspundereadisciplinară” (art.247 – 
art.252) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


