
TEMATICA
PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE u salariatilor ce indeplinesc conditiile legale

din cadrul Directiei Financiar Contahilù

Organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii;

Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor:
- Fazele unei cheltuieli bugetare

Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice:
- Inregistrarea in contabilitate a elementelor de activ si pasiv;
-Contabilitatea stocurilorl
-Contabilitatea creantelor si furnizorilor;
-Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor;
-Contabilitatea decontarilor cu personalul;

Organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

Organizarea si continutul controlului fi nanciar preventiv;

Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice. Planul de conturi pentru
institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;

Acordarea de avansuri in numerar si decontarea lor;

Baza materiala si finantarea invatamantului de slat;

Structura institutiilor de invatamant suoerior. Autonomia universitara.

BIBLIoGRAFIE
PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE a salariatiktr ce indeplinesc conditiile legale

din cadrul Direaiei Finunciar Conlabilà

Legea contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.l/201 I a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Cafa Universitatii din Bucuresti;

Legea nr.500 din II iulie 2002 privind finantele publice. cu modificarile si completarile
ulterioarel



Ordinul ministrului finantelor publice nr.l792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor
institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor
bugetare si legale;

Ordinul nr. 923 din ll iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv Ei a Codului specific de norme
profesionale penîru persoanele care desfàgoarà activitatea de control financiar preventiv
propriu

Ordinul ministrului finantelor publice nr.l917 din l2 decembrie 2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea si conducerea cantabilitatii institutiilor
publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare,
modificat si completat.

Ordinul nr.202l /17 .12.2013 pentru modificarea $i completarea Normelor metodologice
privind organizarea gi conducerea contabilità1ii instituliilor publice, Planul de conturi
pentru instituliile publice qi instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice ru.l917 /2005

Ordinul nr.286l12009 din 09.10.2009, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.704 din
20.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Decretul nr.209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa;

Ordinul nr.72012014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia
bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice
finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din
venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor inteme, bugetul creditelor externe.
bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor
privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de
modalitatea de organizare si finantare a acestora.

Ordinul nr. 176212018 din 5 aprilie 201 8 pentru aprobarea Normelor meîodologice
privind întocmirea gi depunerea situa(iilor financiare trimestriale gi a unor raportàri
financiare lunare ale instituliilor publice în anul 2018. precum gi pentru modificarea 9i
completarea altor norme metodologice în domeniul contabilitàlii publice

Ordinul nr. 3259/2017 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea gi completarea
Normelor metodologice privind organizarea gi conducerea contabilitàfii institufiilor
publice, Planul de conturi pentru instituliile publice gi instrucliunile de aplicare a
acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanlelor publice nr. 1.917 /2005


