Conditii de participare ocupare post

financiar S
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Direc(ia Financiar

Contabilitate - Biroul Financiar:
-studii universitare de licentd absolvite cu
-sd nu aibd in cazierul administrativ o

TEMATICA CONCURSULUI
Administrator
din cadrul Direc{i

Organizarea

nr nrii

fi

efec(uarea inventarierii

Prevederile Legii nr. 500 / 2002 privind
completerile ulterioare.
Norme metodologice privind angajarea,
o Fazele unei cheltuieli bueetare:
Organizarea, evidenta, contabilitatea

in domeniul postului. economigti;
disciplina16 neradiatd. in condiliile legii.

U OCUPAREA POSTULUI DE

Biroul Financiar
Financiar Contabiliate

de natura activelor, datoriilor

;i capitalurilor

publice, cu modificdrile si

ordonanlarea gi plata cheltuielilor:

lor in lei qi valutd;

Organizarea $i continutul controlului
CFP. Liste de verificare:

preventiv: cadrul general al operaliunilir supuse

Organizarea gi conducerea contabilitalii i

lor publice. Planul de conturi pentru instituliile

publice 9i instrucliunile de aplicare a acestuia.
Operaliuni de incastrri gi pli1i.
Drepturile gi obligafii ale personalului romdn

in strdintrtate pentru indeplinirea unor misiuni

cu caracrcr temDorar:

Drepturile qi obligaliile personalului autoritAlil
detagdrii in altl localitate, precum $i in cazul

serviciului

DIRECTOR

pi instituliilor publice pe perioada delegdrii gi

in cadrul localitdfii, in interesul

BIBLIOGRA FIE

OCUPAREA POSTULUI DE

rS-Biroul Financiar

Administrator
din cadrul

Legea nr. 500

din

I

I

Financiar Contabiliate

iulie 2002 privind

nanlele publice, cu modificdrile

si completirile

ulterioare;
Legea contabilitatii 82/1991, cu modificarile

completarile ulterioare;

Hotarere nr.5l8/1995 din l0/07/1995 privi
unele drepturi 9i obligalii ale personalului romdn
lrimis in 5lrAindtale penlru indeplinirea unor isiuni cu caracter temporar;
Hotdrdrea nr. 1860/2006 privind drepturile gi
publice pe perioada delegdrii qi detagdrii in
localitatii. in interesul serviciului

Ordinul ministrului finantelor publice nr. I
metodologice privind angajarea. lichidarea.

i ga{i ile personalului autorit6!ilor f i instituf i ilor
localitate. precum $i in cazul deplasdrii. in cadrul

din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor
si plata cheltuielilor instituliilor publice,

precum si organizarea. evidenta si raportarea

Ordinul nr. 92312014 pentru aprobarea N
controlului financiar oreventiv si a Codului
desl)5oari activitatea de control financrar
Ordinul ministrului finantelor oublice nr.
metodologice privind organizarea si
conturi pentru institutiile publice si

l9l

Ordinul nr. 2861/2009 din 09/10/2009.
20110/2009 pentru aprobarea Normelor
elementelor de natura activelor, datoriilor ti
Decrelul nr. 209 din 5 iulie 1976 oentru

Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea
venituri qi cheltuieli aJe institujiilor publice
pa4ial din venituri proprii ;i aclivit6tilor
bugetelor creditelor interne, bugetelor
nerambursabile. buqetelor fondului de nsc
gestionate de instituliile publice, indi
de

or bugetare si legale;
metodologice generale referiloare la exercitarea
fic de norme profesionale pentru persoanele care
rv propnu;

l2 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor
contabilitdtii institutiilor publice, Planul de
de aplicare a acestuia, modificat si completal.

in Monitorul Oficial.
organizarea

gi

Partea

efectuarea

I

nr. 704 din
inventarierii

propnr;
Regulamentului operaliilor de casa;

metodologice privind execulia bugetelor de
institu.tiilor publice finanlate integral sau

integral din venituri proprii, inclusiv a
exteme, bugetelor iondurilor exteme
bugetelor privind activitatea de privatizare.
de organizare gi finantare a acestora.
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