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TEMATICA 
pentru concursul de angajare pe postului de 

EXPERT, grad II 
 
 

 Principiile care stau la baza înregistrărilor în evidenţa contabilă (cronologic, sistematic, 
documentarea şi valoarea de înregistrare a bunurilor şi creanţelor. 

 Inventarierea patrimoniului şi evaluarea elementelor patrimoniale, evaluarea 
patrimoniului şi particularităţile privind patrimoniul public al statului; 

 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor în instituțiile publice. 

 Evidenţa contabilă a veniturilor, plăţilor nete şi a cheltuielilor la instituţile publice a căror 
activitate este finanţată din venituri proprii şi subvenţii – cadru general şi comun al 
clasificaţiei bugetare. 

 Creanţele instituţiilor publice; execuție, termene şi prescripţii. 

 Gestionarea bunurilor materiale, mijloacelor băneşti şi altor valori. 

 Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar şi justificarea lor. 

 Acordarea de avansuri în numerar şi decontarea lor. 

 Completarea registrului de casă, evidenţa şi păstrarea numerarului.  

 Evidența, păstrarea, arhivarea și distrugerea documentelor de către creatorii acestora. 
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