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ANUNT PRIVIND EXAMENUL DE PROMOVARE PE POSTUL
DE
gEF BTROU FtNANC|AR
I Data, ora gi locul desfdgurerii examenului:
20 martie 2017 -RECTORAT- r\-*- 4c':q
ll' Bibliografia gi dupi caz, tematica necesard desfdguririi examenului de promovare.
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l din 1a'.01.2011, publicatd in tVlonitorut oficiat nr. 1B din
modificdrile gi completarile ulterioare;
Legea nr. 50012002 privind finanJele publice, publicatd in Monitorul
Oficial nr.59j din 13.0g.2002, cu
modificarile gi completarile ulterioare (Legea nr. 27 012013);
OMFP 179212002 privind aprobarea Normelor- metodologice pentru angajarea,lichidarea,
ordonanlarea gi
plata cheltuielilor institL'tiilor publice, publicat in Monitorul
oficial nr. 27 din 23.01.2003;
Legea contabilita{ii nr.82l1991, republicatd, publicat6 in Monitorul
oficial nr. 454 din 1 g.06.200g;
ordin nr'1911/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea
gi conducerea
contabilitalii instituJiilor publice 9i a planului de conturi pentrriacestea, publicat-?n
Monitorul oficial nr.
fggea
10.01

Educaliei Nalionale nr.

.2011 , cu

2.
a

J.

4.
5.

1186 din 29.12.2005;

OMFP nr' 92312014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare
la exercitarea
controlului financiar preventiv gi a codului specific de noilre profesionale
pentru persoanele care
deslbqoard activitatea de control financiar preventiv propriu, publicat
in Monitorul oficial nr. 555 din
28 iulie2014;

nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile qi obligaliile personalului
autoritatrilor qi institu{iilor publice pe perioada deleg[rii gi detaqarii in
alta localitat{ p.".r* gi in cazul
deplasdrii, in cadrul localitSlii, ?n interesul serviciului, pubticata in
Monitorul oficial nr. .046 din 29
decembrie 2006;
HOTARAREA

B.

9.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 146 din 31 octombrie 2002, republicata, privind
formarea 9i
utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicata ip Monitorul
Oficial nr.295 din l6

aprilie 2008;
Norma metodologica privind reevaluarea si amortizarca activelor fixe corporale
aflate in patrimoniul
institutiilor publice aprobata prin Ordinul nr. 3.471 I 2008, publicat in Monitorul
Oficial nr. g35 din

11.12.2008;
10. Norme privind organizarea

si

efectuarea inventarierii elementelor
nr 2.86112009, pLrblicate

capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul
20.10.20a9;

de natura activelor, datoriilor si
Monitorul Oficial nr. 704 din

in

11' ordin nr263412015 al MinistrLrlui Finantelor Publice privind documentele
financiar-contabile, publicat in
Monitorul Oficial nr.912 din 09. t2.2015 ;
12' OMFP nr' 2'861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind
orgar-izareagi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor gi capitalurilor proprii,"publicat
in Monitorul
Oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009;

1J' ORDINUL

nr'

2.002 din 12 decembrie 2013 pentru modificarea
9i completarea Normelor
metodologice privind organizarea qi conducerea contabilitalii instituliilor publice, planul
de conturi
pentru instituliile publice gi instrucliunile de aplicare a acestuia, upiouate
prin ordinul mi'istrLrlr-ri
finan{elor publice nr. 1.91712005, pr-rblicatin Monitorr,rl Oficial nr. 803
din ;19 decernbrie 2013,.
14' ORDINUL nr' 2'005 din l3 decembrie 2013 pentru aprobarea Instruc{iunilor
privind completarea
?ormularului "cerere pentru deschiderea de credlte bugetare", aprobat prin
ordinul ministrului de stat,
ministrul finanlelor, nr. i .80 1l1gg5, publicat in Monitorul oficial nr. 801 din
1g clecembrie 2013;
l5' ORDINUL rr' 2'A06 din l3 clecembrie 2013 privind niodificarea arclinului ntitti,stt,ttlrti,fincn{r:lor
publice nr' 1.271/2004 pentru aprobarea Precizdrilor privirrd strlrctlrra
codurilor lllAl{ af'ererrte
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conturilor de cheltuieli givenituri bugetare, preclrm gi conturilor de disponibilitati deschise la unitalile
Trezoreriei Statului, publicatin MonitorulOficial nr. B07 din 19 decembrie 2013;
16. ORDINUL nr. 2.008 din 13 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor art. 2B^4 din Legea nr. 500/2002 privind finanlele publice, publicat in Monitorul Oficial
nr.789 din 16 decembrie 20i 3;
17. ORDINUL nr. 2.011 din l3 decembrie 2013 pentru modificarea formularului "Cerere pentru
deschiderea de credite bugetare" prevdzut in anexa nr. lb) la Ordinul minis'trului de stot, ministrul
finanlelor, nr. 1.801/1995, publicat in Monitorul Oficial nr.786 din 16 decembrie 2013:
1B. ORDINUL nr. 496 din 31 ma(ie 2014 pentru aprobarea Nonnelor metodologice privind dobdndirea qi
retragerea certificatului de atestare a cunogtin{elor dobdndite ?ri domeniul Sistemului european de
conturi, publicat in Monitorul Oficial nr.236 din 2 aprilie 2014;
19. ORDINUL nr. 556 din B aprilie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea gi
depunerea situaliilor financiare trimestriale ale instituliilor publice, precum
9i a unor raportdii
financiare lunare itr anul 2014, publicat in Monitorul Oficial nr.276 din 15 aprilie20l4;
20. ORDINUL nr. 668 din 28 noiembrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor
bugetare pentru finanfarea debazd gi finan{area suplimentard a institu{iilor de invd{dm6nt superior de
stat din RomAnia pentru anul 2014, publicat in Monitorul Oficial nr.374 din 2l mai 2014:

TEMATICA
1. Iinanlarea $i patrimoniul Universitdlilor conform Legii Educaliei Nalionale nr.

ll20ll;

2. Cercetarea qtiinlificd in invdldmdntul superior conform Legii Educaliei Nalionale nr. tlZOtt:
3. Structura bugetului in institulia publicd;
4. Contabilitatea trezoreriei instituliilor publice;
5. Document_e supuse controlului preventiv privind bunurile din patrimoniul institufiilor publice
conform O.M.F.P. m.92312014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referiioare la
exercitarea controlului financiar preventiv gi a Codului specific de norme profesionale pentru

persoanele care desfdgoarf, activitatea de control financiar preventiv propriu;
6. Taxa pe valoare addugatd in cadrul contractelor de cercetare cu ter{e persoanejuridice;
7. Angajarea cheltuielilor conform OMFP 179212002;
8. Plata cheltuielilor conform OMFP 179212002
9. Imobilizdrile corporale din patrimoniul instituliilor publice care nu se supun amortizlrli;
I 0. Inventarierea disponibilitdlilor bdneqti ;
1 1. Execu{ia bugetelor de venituri qi cheltuieli ale instituliilor publice;
12. Reevaluarea qi amortizarea activelor fixe corporale.

NotS: Va fi avuta in vedere legisla{ia in vigoare la data scoaterii la concurs a postului.
Modalitatea de desfigurare examenului: sustinerea unei probe scrise stabilite

I.

de comisia de
examinare.
Dosa?ul de examen se depune la Serv. RUS in termen de 10 zile lucrltoare de la data afiqlrii
anun{ului privind organizarea examenului de promovare Ei confine in mod obligatoriu:
a) cerere de inscriere la concurs adresata Rectorului Universitdlii;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dupb caz;
c) copiile documentelor care si ateste nivelul studiilor 9i ale altor acte care atestd efectuarea Llnor
specializdri, copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice ale postulLri;
d) adeverin!6 care sf, ateste vechimea in muncd. in meserie gi/sau in specialitatea stLrdiilor;
e) capienrljudiciar:

g) curricLrlum vitae in fonnat european;
h) copii de pe fi;ele de evaluare a performantelor profesiorrle indivicluale pe ultimii 3 ani.
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in cau*i cioci;tne*tLtiui preraztii la alin
{i) lit. e1. cancliciatLri declarat aclr'is ia seieclra i{osareior. care
depus Ia ?ttscriere o declaralie pe propria
a
rhspitndere ci ilu are antececlei:te
penale" are obrigziiia de * ccmpieta
cu originaliri cazierulLri judiciar, ce r n.rai,a;;;;
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Acteie pre"'dzute ia lit' b) - dJ vor fi pr:ezeniate
gi ?n origir:ai in vederea veriflcal-ir
conrbrrritdlii cci;iiior
acestea.
s*ctq: Tcate documenteie solicitate se vor depune
in rimba rorndiri.
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