Tematica si bibliografia de concurs pentru postul de sef birou financiarcontabilitate
Tematica:
- Planificarea veniturilor si cheltuielilor in institutiile publice finantate din venituri
proprii si subventii;
- Modul de inregistrare a cheltuielilor pe clasificatia functionala si economica a
bugetului in institutiile publice cu finantare din venituri proprii si subventii;
- Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor la institutiile publice;
- Contabilitatea cheltuielilor institutiilor publice;
- Planul de conturi in institutiile publice;
- Inventarierea generala a patrimoniului;
- Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli.
Bibliografie:
- Legea contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea finantelor publice nr.500/2002;
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordinul OMFP nr.1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata
cheltuielilor, cu modificarile ulterioare;
- Ordinul OMFP nr.1917/2005 privind planul de conturi al institutiilor publice, cu
modificarile, cu completarile ulterioare si instructiuni de aplicare (OMFP
nr.2021/2013, OMFP nr.845/2014, OMFP nr.720/2014, OMFP nr.465/2015);
- Hotararea nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fara
plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice
- Ordinul Nr. 2.005/2013 pentru aprobarea Instructiunilor privind completarea
formularului „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare“, aprobat prin
Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995
- Ordinul 1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele
publice
- Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar contabile
- Ordinul Nr. 2.011/2013 pentru modificarea formularului „Cerere pentru
deschiderea de credite bugetare“ prevazut in anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului
de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995
- Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
- Legea nr.45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu
modificarile ulterioare
- Hotararea Guvernului nr.572/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare
Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole – Horting
Bucuresti si modificarea anexei nr.3 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului

