
BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA 

stabilite în cadrul concursului programat la data de 15.02.2022 – proba practică și/ sau 

proba scrisă 

 

Pentru postul de muncitor calificat III – proba practică 

 

Tematică: 

1. Atribuţiile Direcţiei Taxe şi Impozite; 

2. Securitate si sanatate în munca; 

3. Norme de conduită şi etică profesională; 

4. Cunoașterea, controlul și întreținerea autoturismului. 

5. Prim ajutor, conducere preventivă. 

 

Bibliografie: 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Taxe şi Impozite; 

- Codul de conduită al angajaților Direcției Taxe și Impozite a municipiului Piatra 

Neamț, afișat pe site-ul www.primariapn.ro, secțiunea ”Servicii publice - Taxe și 

Impozite”; 

- Legea nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, actualizată; 

- Ordinul 138/ 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, 

reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu; 

- OUG nr.195/ 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- HG nr.1391/ 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/ 2002 

privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Pentru postul de arhivar debutant – probă scrisă: 

 

Tematică: 

1. Obligațiile creatorilor și deținătorilor de documente privind evidența documentelor, 

selecționarea documentelor, păstrarea documentelor, depunerea documetelor la arhivă; 

2. Personalul arhivelor; 

3. Inventarierea dosarelor; 

4. Constituirea dosarelor de arhivă; 

5. Clasificarea fondurilor de arhivă după proveniență; 

6. Metodologia inventarierii documentelor; 

7. Răspunderi și sancțiuni privind nerespectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, republicată; 

8. Norme de protecția muncii și PSI în legătură cu depozitul de arhivă. 

 

Bibliografie: 

- Legea arhivelor nationale nr.16/ 1996 cu modificările și completările ulterioare; 

- INSTRUCŢIUNI - privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, 

aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996; 

-  Normativ privind caracteristicile tehnico-funcţionale ale spaţiilor şi echipamentelor de 

depozitare şi conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici şi privaţi de 

arhivă.  

 

 

http://www.primariapn.ro/

