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TEMATICA
pentru examenul de promovare a personalului contractual într-o funcţie pentru
care este prevazut un nivel de studii superior, prin transformarea postului, în funcţia de
consilier gr. II din cadrul Serviciului Economic
1. Principalele atribuții ale Centrului Național de Cartografie.
2. Tipurile de relații care se regăsesc în cadrul Centrului Național de Cartografie.
3. Principalele atribuții ale Serviciului Economic.
4. Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului
contractual din administraţia publică
5. Organizarea și conducerea contabilității.
6. Registrele de contabilitate.
7. Principii și reguli bugetare.
8. Finanțele instituțiilor publice.
9. Angajamentul bugetar.
10. Lichidarea cheltuielilor.
11. Ordonanțarea cheltuielilor.
12. Organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.
13. Obiectivele permanente avute în vedere la organizarea sistemului de control intern
managerial.
14. Regimul de amortizare și calcularea amortizării.
15. Principii contabile.
16. Politici contabile.
17. Arhivarea, păstrarea şi reconstituirea documentelor.
18. Documente justificative.
19. Decontarea avansurilor în numerar.
20. Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea
financiar-contabilă.
21. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii.
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