UNIVERSITATEA NAŢIONALA DE ARTE
DIN BUCUREŞTI
DIRECŢIA ECONOMICĂ
TEMATICA
pentru ocuparea postului de
administrator financiar gr.I (economist)
1. Finanţarea instituţiei de învăţământ superior;
2. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în instituţiile publice;
3. Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
4. Clasificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare pentru instituţiile publice;
5. Dispoziţii generale privind contabilitatea publică;
6. Organizarea şi conducerea contabilităţii;
7. Aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare;
8. Documente justificative şi registre de contabilitate;
9. Regulamentul operaţiilor de casă;
10. Formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului;
11. Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă
localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului;
12. Drepturile şi obligaţiile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
13. Contul de disponibilităţi bancare - descriere, funcţionare;
14. Modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile
publice.
15.Inventarierea patrimoniului.
16.Sistemul Naţional de Raportare Forexebug.
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Legea 500/2002 - privind finanţele publice, cu completările şi modificările ulterioare;
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea Contabilităţii nr.82/1991 republicată, partea I şi cu modificări ulterioare;
O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu
completările şi modificările ulterioare;
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/24.12.2002, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi
raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
O.M.F.P. nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice a O.G. 146/2002 privind formarea şi utilizarea
resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin legea 201/2003;
H.G. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada
delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.
H.G. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea
unor misiuni cu caracter temporar;
O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
O.M.F.P. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a
fondurilor băneşti primite sub formă de donaţii şi sponsorizări de către instituţiile publice;
Decretul 209/06.07.1976 - Regulamentul operaţiilor de casă.
O M F P nr.2861/2009 - Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului.
O M F P nr.517/2016 - pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care f a c parte din procedura de
funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug.

DIRECTOR ECONOMIC,

