
                   
 

Tematică și bibliografie  
pentru concursul de ocupare a postului de  

 Economist Specialist IA, în cadrul Serviciului Logistică   
 

1. Organizarea si functionarea CERONAV. 
2. Clasificatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice. 
3. Structura costurilor. 
4. Metode de calcul a costurilor. 
5. Continutul contractului de prestari servicii. 
6. Principii în reevaluarea şi amortizarea activelor fixe ale instituţiilor publice. 
7. Clasificaţia activelor fixe, metode de amortizare. 
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