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organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru 
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21. Ordinul nr. 517/13.04.2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care 
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23.Ordinul nr. 3265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor 

financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019; 

24. Ordinul M.F.P. 3384/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor 
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TEMATICA  

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de ADMINISTRATOR 

FINANCIAR (CONTABIL): 

1. Organizarea și conducerea contabilității; 

2. Contabilitatea instituțiilor publice; 

3. Execuția bugetară – principii şi clasificaţia bugetară; 

4. Prevederi referitoare la proiectarea bugetului; 

5. Sursele de finanţare în învăţământ; 

6. Finanțarea și patrimoniul instituțiilor publice; 

7. Contabilitatea trezoreriei instituțiilor publice; 

8. Registrele de contabilitate; 

9. Elemente privind aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare conform 

Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a 

planului de 

conturi pentru acestea; 

10. Dispoziții privind controlul financiar preventiv - separarea atribuțiilor; 

11. Încheierea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale; 

12. Aspecte referitoare la achiziţii şi atribuirea contractelor privind achiziţiile de bunuri 

şi servicii, 

executare lucrări; 

13. Condiții pentru angajarea gestionarilor. Răspunderi; 

14. Elementele sistemului de salarizare, conform Legii privind salarizarea unitară a 

personalului 

plătit din fonduri publice; 

15. Raporturile de muncă și drepturile personalului contractual;  

16. Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și 

capitalurilor 

proprii; 

17. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice; 

 
 


