
 

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 

CONCURS POST  CASIER 

TEMATICA DE CONCURS: 

1.Finanțarea instituțiilor publice;  
2. Dispoziții generale privind contabilitatea publică;  
3. Documente justificative și registre de contabilitate; 
4. Regulamentul operațiilor de casă;  
5. Formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului;  
6.Drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada 
delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în 
interesul serviciului;  
7.Contul de disponibilități bancare – descriere, funcționare;  
8. Modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și 
sponsorizărilor de către instituțiile publice; 
9. Modul de organizare si efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor si  capitalurilor proprii. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

- Legea 500/11.07.2002 - privind finanţele publice, cu completările şi modificările 
ulterioare;  
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;  
- Legea Contabilităţii nr.82 /1991 republicată, partea I şi cu modificări ulterioare; 
- O.M.F.P. nr. 1235/19.09.2003 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;  
- Hotararea nr.714/13.09.2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si 
institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in ata localitate, precum si in cazul 
deplasarii in interesul serviciului; 
- H.G. 518/10.07.1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în 
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;  
- O.M.F.P. nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile; 
 - O.M.F.P. 1661 /28.11.2003 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 operațiilor de casă; 
- ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si  capitalurilor propria; 
- LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de 
garantii și raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, 
autorităților sau instituțiilor publice. 
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