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BIBLIOGRAFIA, TEMATICA ȘI CERINȚELE PENTRU POSTUL DE INSPECTOR SPECIALIST
LA SERVICIUL RESURSE UMANE CU ATRIBUȚII DE
ASIGURARE A ACTIVITĂȚII ÎN DOMENIUL SALARIZĂRII/FINANCIAR - CONTABILE

I. CERINŢELE POSTULUI :
- studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență
- cunoștințe în utilizarea programelor informatice în domeniul salarizării și financiar
contabile
II. BIBLIOGRAFIE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ( Capitolul I şi Capitolul II);
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările ulterioare;
Ordonanță de urgență nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru
creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 905/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
Hotărârea Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe
baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile
Ordonanța de urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene art.5-9, art.14
Ordonanță de urgență nr. 8/2018 din 22 februarie 2018 privind reglementarea unor
măsuri în domeniul sănătății
Ordonanța nr. 29/1995 privind plata drepturilor cuvenite salariaților din administrația
publică, alte unități bugetare și din regiile autonome cu specific deosebit, pentru
concediul de odihnă neefectuat

Observaţii: La studierea actelor normative prezentate mai sus se va ţine cont de toate
modificările si actualizările la zi.

