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Tematică și bibliografie  
pentru concursul de ocupare a postului de Economist grad Specialist IA 

 din cadrul Compartimentului financiar-contabil – Subunitatea Galați 
    

TEMATICĂ 

1. Operaţiuni efectuate în numerar prin casieria instituţiei (documente şi termene). 

2. Raporturile instituţiei cu Trezoreria statului, cât şi cu bănci comerciale. 

3. Drepturi şi obligaţii ale personalului instituţiilor publice pe perioada delegării în interes de 

serviciu. 

4. Constituirea garanţiilor gestionare. 

5. Impozitele și taxele reglementate prin Codul Fiscal. 

6. Clasificaţia bugetară. 

7. Angajarea, ordonanţarea, lichidarea şi plata cheltuielilor. 

8. Principii în execuţia bugetară. 

9. Structura bilanţului contabil la instituţiile extrabugetare. 

10. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi registrele de 

contabilitate. 

11. Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii. 

12. Contabilitatea stocurilor. 

13. Contabilitatea activelor fixe. 

14. Organizarea şi funcţionarea CERONAV 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 

➢ Decret al Consiliului de Stat nr. 209/1976 (republicat), pentru aprobarea regulamentului 

operaţiunilor de casă. 

➢ O.G. nr. 146/2002 (republicată şi actualizată) privind formarea şi utilizarea resurselor 

derulate prin trezoreria statului. 

➢ H.G. nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 

instituţiilor publice  pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 

deplasării în interesul serviciului 

➢ Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. 

➢ O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si 

conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice 

si instructiunile de aplicare a acestuia. 

➢ Legea nr. 22/1969 privind gestiunea bunurilor. 

➢ Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 

 



➢ Ordin 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, 

evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale. 

➢ Legea nr.82/1991 a contabilităţii – Republicată.. 

➢ Ordin nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si 

conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice 

si instructiunile de aplicare a acestuia. 

➢ Ordin 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. 

➢ Ordin nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile. 

➢ Ordin nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele 

publice 

➢ ORDONANTA nr. 33 din 30 ianuarie 2003 privind infiintarea Centrului Roman pentru 

Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV 

aprobata prin LEGEA nr. 502  din 26 noiembrie 2003;  

➢ HOTARARE nr. 449 din 10 aprilie 2003 privind organizarea si functionarea Centrului 

Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – 

CERONAV 
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