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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA  PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE: 

ECONOMIST IA 

perioada nedeterminata – 12.05.2014 

 

Tematica:  

A. CONTABILITATE 

a) Notiuni generale 

1. Persoane obligate sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara 

2. Sfera de activitate a contabilitatii 

3. Organizarea si conducerea contabilitatii 

4. Registrele de contabilitate 

5. Situatii financiare 

b) Documentele financiar- contabile 

c) Efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii 

d) Reglementarile contabile conforme cu directivele europene 

1. Aria de aplicabilitate 

2. Utilizatorii situatiilor financiare anuale 

3. Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare anuale 

4. Principii contabile generale 

5. Reguli generale de evaluare 

6. Controlul intern 

B. FISCALITATE 

a)  Dispozitii generale  

      1. Scopul si sfera de cuprindere a Codului Fiscal 

      2. Interpretarea si modificarea Codului fiscal 

      3.Definitii si reguli de aplicare generala 

b) Impozitul pe profit 

      1. Dispozitii generale 

      2. Calculul profitului impozabil 

      3. Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale 

c) Impozitul pe venit 

      1. Dispozitii generale 

      2. Venituri din salarii 

      3. Venit net impozabil 

      4. Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa 

C. PROCEDURA FISCALA 

 a) Dispozitii generale 

       1. Domeniu de aplicare a Codului de Procedura Fiscala 

       2. Principii generale de conduita in administrarea impozitelor, taxelor, 

contributiilor si altor sume datorate bugetului de stat, bugetul asigurarilor sociale  si 

bugetelor locale. 

       3. Aplicarea prevederilorlegislatiei fiscale 



D.   PLANUL DE CONTURI PENTRU INSTITUTIILE PUBLICE 

a) contul 779 – Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit 

b) contul 52002 – Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent 

c) contul 777 – Veniturile fondului de risc 

d) Contabilitatea operatiunilor specifice bugetului fondului national unic de 

asigurari sociale de sanatate 

E.  OBIECTUL CONTABILITATII PUBLICE 
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