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BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de Economist din cadrul

Compartimentului Financiar-Contabilitate si postului de Economist din

cadrul Bazei Zootehnice.

1. Legea contabilității nr.82/1991 actualizată cu modificările și
completările ulterioare;

2. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice actualizată cu modificările
și completările ulterioare;

3. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea și conducerea  contabilității instituțiilor publice,
Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiuni de aplicare a
acestuia actualizat cu modificările și completările ulterioare;

4. Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor
privind finanțele publice actualizat cu modificările și completările
ulterioare;

5. O.M.F.P. nr. 2634/2015  privind documentele financiar-contabile;
6. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice

privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor
instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea
angajamentelor bugetare și legale, actualizat cu modificările și
completările ulterioare;

7. O.G. nr. 119/1999, privind controlul intern și controlul financiar
preventiv, actualizata cu modificările și completările ulterioare ;

8. O.M.F.P. nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,



datoriilor si capitalurilor proprii actualizat cu modificările și completările
ulterioare;

9. Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de
Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei
alimentare actualizată cu modificările și completările ulterioare;

10. H.G. nr. 306/2018 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-
Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești.

11. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare.

TEMATICA DE CONCURS

pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de Economist din cadrul

Compartimentului Financiar-Contabilitate si postului de Economist din

cadrul Bazei Zootehnice.

1. Norme metodologice privind organizarea contabilității instituțiilor
publice, planul de conturi și instrucțiunile de aplicare;

2. Modul de înregistrare a cheltuielilor pe clasificația funcțională și
economică a bugetului în instituțiile publice cu finanțare din venituri
proprii și subvenții;

3. Norme generale privind documentele justificative și financiar contabile;
4. Conținutul, modul de întocmire și utilizare a registrelor și formularelor

privind activitatea financiară și contabilă;
5. Atribuții și competente privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și

plata cheltuielilor instituțiilor publice;
6. Obiectul și conținutul controlului financiar preventiv;
7. Principii și reguli privind inventarierea elementelor de activ și pasiv;
8. Principii și reguli bugetare;
9. Execuția bugetară în instituțiile publice.


