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BIBLIOGRAFIE ŞI CONDIŢII SPECIFICE
pentru scoaterea la concurs a postului de

Inspector Specialitate gr.prof.IA în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, Buget
Poz.nr.47 din statul de funcţii

Condiţii specifice:

- Studii superioare  de lungă durată , absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor
economice;

- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei  de minimum 6 ani și 6 luni ;
- Competenţe digitale: Microsoft Office si Internet;
- Constituie avantaj: cunoșterea unei limbi de circulaţie internaţională, cursuri de specializare

și perfecţionare profesională;

Abilităţi, calităţi , aptitudini:

Capacitatea de organizare și planificare a activităţilor zilnice, de asumare a responsabilităţilor
și de rezolvare eficientă a problemelor, de evaluare și operativitate în luarea deciziilor, abilităţi de
comunicare, lucru în echipă și individual, dorinţa de învăţare și autoperfecţionare, inteligenţă, logică,
putere de concentrare, spirit practic și de observaţie, spontaneitate, obiectivitate, gândire analitică și
conceptuală, disponibilitate la schimbare, rezistenţă la stres și sarcini repetitive.

Bibliografie:

1. Regulamentul de Organizare și Funcţionare al Administraţiei Grădina Zoologică, aprobat prin
HCGMB  nr.644/2018,  publicat  pe  site-ul  www.bucurestizoo.ro.,  la  secţiunea  Prezentare
Generală/Organizare;

2. Legea nr.82/1991, Republicată – legea contabilităţii;
3. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
4. Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei  financiare privind operaţiunile  de încasări  și

plăţi în numerar și pentru modificarea și completarea OUG 193/2002 privind introducerea
sistemelor moderne de plată;

5. Ordinul MFP nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
6. Ordinul  MFP nr.1792/2002  pentru  aprobarea  Normelor  Metodologice  privind  angajarea,

lichidarea, ordonanţarea și  plata cheltuielilor  instituţiilor publice,  precum și  organizarea ,
evidenţa și raportarea angajamentelor bugetare și legale(ALOP);



7. Ordinul MFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea și
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice și
instrucţiunile de aplicare a acestuia;

8. Ordinul  MFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor  privind organizarea și  efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

9. Ordinul MFP nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reevaluarea și
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;

10. Ordinul  MFP nr.1026/2017 privind modificarea și  completarea OMFP nr.517/2016 pentru
aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de raportare a
sistemului naţional de raportare – Forexebug;

Șef Serviciu Financiar-Contabilitate, Buget,
Laura BULUGEANU


