
BIBLIOGRAFIE 

pentru postul contractual vacant de executie I le Actor (S), grad IA 

2) O.G. 21/2007 privind institutiile �i companiile de spectacole san concerte, cu modificarile �i
completarile ulterioare;
2) Regulamentul de organizare �i funcfionare al Teatrului Evreiesc de Stat ;
3) Codul de Conduita a personalului contractual din Teatrul Evreit:sc de Stat

Tematica pentru postul de Actor S IA ; 
1. Prezentarea unui mono log in limba idi�, poate fi comedie sau dnma -10- 20 minute ;
2. Prezentarea unui monolog in limba romana : comedie /drama, dntec/dans/mi�care - nu mai
mult de 10 minute fiecare parte;
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TEMATICA pentru postul de Contabil sef (S) II 

1. Finanţarea instituţiilor publice. Cadrul general, principiile şi procedurile privind formarea,

administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice. Particularităţi ale finanţării

instituţiilor publice de cultură.

2. Bugetul de venituri si cheltuieli si execuţia bugetară la instituţiile de cultură. Principiile de

bază ale elaborării si execuţiei bugetului, etapele elaborării, mecanismul aprobării bugetului

in institutiile publice finanţate din bugetul

local, execuţia bugetară. Clasificatia bugetară.

3. Angajarea, lichidarea ordonanţarea şi plata cheltuielilor institutiilor publice. Organizarea,

evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale conform OMFP 1792/2002;

4.Contabilitatea institutiilor publice. Principii de bază ale contabilităţii, particularităţi

privind organizarea contabilităţii la instituţiile publice, reglementări contabile specifice;

5. Modalităţi de organizare a activităţii financiar-contabile in instituţiile publice de cultură;

6. Controlul financiar preventiv la institutiile publice. Obiectivele, organizarea si regimul

acordarii vizei de control financiar preventiv;

7. Inventarierea patrimoniului, Cadrul legal, inregistrarea, scoaterea din functiune,

valorificarea, declasarea si casarea bunurilor;

8. Achiziţiile publice, cadrul general, procedurile pentru atribuirea contractului de achizitie

publica, dosarul achiziției publice. Modalităţi de achiziţie publică: cererea de ofertă, licitatia

publică;

9. Salarizarea in sistemul bugetar. Particularitaţi ale acestui sistem la instituţiile publice;

10. Raporturile intre instituţiile de culturăşi autorităţile in subordinea cărora îşi desfăşoară

activitatea. Relaţiile ierarhice cu direcţiile de specialitate ale Primăriei Municipiului

Bucureşti.

11. Implementarea sistemului de control intern/managerial. Elaborarea procedurilor

formalizate scrise pe activităţile specifice.

12. Sistemul european de conturi. Aplicare şi personalizare.



 

 

TEMATICA pentru postul de Şef Birou financiar-contabilitate (S) II  

 

- Bugetul de venituri si cheltuieli si execuţia bugetară la instituţiile de cultură. Principiile de 

bază ale elaborării si  

execuţiei bugetului, etapele elaborării, mecanismul aprobării bugetului in institutiile publice 

finanţate din bugetul local, execuţia bugetară. Clasificatia bugetară. 

- Angajarea, lichidarea ordonanţarea şi plata cheltuielilor institutiilor publice. Organizarea, 

evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale conform OMFP 1792/2002; 

- Contabilitatea institutiilor publice. Principii de bază ale contabilităţii, particularităţi privind 

organizarea contabilităţii la instituţiile publice, reglementări contabile specifice; 

- Controlul financiar preventiv la institutiile publice. Obiectivele, organizarea si regimul 

acordarii vizei de control financiar preventiv; 

- Inventarierea patrimoniului, cadrul legal, inregistrarea, scoaterea din functiune, 

valorificarea, declasarea si casarea bunurilor; 

- Achiziţiile publice, cadrul general, procedurile pentru atribuirea contractului de achizitie 

publica, dosarul achizitiei publice. Modalităţi de achiziţie publică: cererea de ofertă, licitatia 

publică; 

- Raporturile intre instituţiile de cultură şi autorităţile in subordinea cărora îşi desfăşoară 

activitatea. Relaţiile ierarhice cu direcţiile de specialitate ale Primăriei Municipiului 

Bucureşti. 

- Răspunderea materială, disciplinară, administrativă, penală sau civilă pentru încălcarea 

dispoziţiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor; 

- Formulare tipizate cu regim special comune pe economie; întocmirea şi utilizarea acestora:  

- chitanţă;  

- factură;  

- borderou de încasări – vînzări;  

- monetar; 

- Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor materiale; 

- Situaţiile şi persoanele juridice în care acestea au obligaţia să efectueze inventarierea 

generală a patrimoniului; competenţe de aprobare a excepţiilor; 

- Gestionarea registrelor contabile. 

 






















	2017-bibliografie-posturi-conducere-executie
	2017-bibliografie-posturi-conducere-executie
	2017-bibliografie-posturi-conducere-executie
	bibliografie actor S - IA -aprilie 2017 001
	bibliografie casier ( M ,G) , -aprilie 2017 001
	bibliografie contabil M,treapta 1 A  -aprilie 2017 001
	bibliografie contabil sef (S),grad II , -aprilie 2017 001
	bibliografie contabil sef (S),grad II , -aprilie 2017-PG 2 001
	bibliografie maestru lumini -sunet ,treapta I,aprilie 2017 001
	bibliografie manuitor decor concurs aprilie 2017 001
	bibliografie post vacant de muncitor -croitor 001
	bibliografie post vacant de muncitor lacatus 001
	bibliografie post vacant de referent de speciallitate adtiv 001
	bibliografie post vacant de secretar PR 001
	bibliografie sef birou financiar contabilitate  -aprilie 2017 001

	continuare
	BIBLIOGRAFIE muncitor electrician treapta I 001
	BIBLIOGRAFIE muncitor electrician treapta I-PG 2 001


	bibl

	Tematica

