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1. Principalele atribuţii ale ANCPI.

2. Finanţarea cheltuielilor ANCPI.

3. Funcţiile exercitate de ANCPI.

4. Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile biroului economic.

5. Executarea contractului individual de muncă.

6. Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual.

7. Organizarea şi conducerea contabilităţii.

8. Situaţii financiare anuale.

9. Principii si reguli bugetare.

10. Competenţe şi responsabilităţi În procesul bugetar.

11. Execuţia bugetară.

12. Finanţele instituţiilor publice

13. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor.

14. Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

15. Principii contabile.

16. Politici contabile.

17. Monografie privind Înregistrarea În contabilitate a principalelor operaţiuni.

18. Inventarierea elementelor de activ şi pasiv - definiţie, organizare, efectuare, răspundere,

rezultatul inventarierii.

19. Buna gestiune financiară.

20. Controlul financiar preventiv propriu: obiect, organizarea şi exercitarea controlului preventiv

propriu, viza de control financiar preventiv propriu, refuzul de viză de control financiar preventiv

propriu.

21. Regimul de amortizare şi calcularea amortizării.

22. Scoaterea din funcţiune a activelor fixe.
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1. Hotărârea Guvernului nr.1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi

funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi

completările ulterioare;

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Oficiilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi a

organigramei, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi

Publicitate Imobiliară nr. 890/2015;

3. Legea nr. 82 / 1991 - Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare; Republicat În

Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 18 iunie 2008;

4. Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru

serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale

subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate

din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, modificată şi completată;

6. Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

propriu, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

7. O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la

exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru

persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat;

8. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar- contabile cu modificările şi completările

ulterioare;

9. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi

instituţiile publice;

10. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi

raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

11. H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor

aparţinând instituţiilor publice, modificată şi completată;
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12.0.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

13. O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate În patrimoniul

instituţiilor publice, modificată şi completată:

14. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;

15. Ordinul nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de Încasare şi virare

a tarifelor de publicitate imobiliară;

16. Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de

sănătate;

17. Legea 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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