
 
 

 

    Anexa nr. 9  

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 

PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR VACANTE DE EXECUŢIE  

- SUBOFIȚER ÎN SPECIALITATEA FINANCIAR - 

 

I. TEMATICA 

 
1. Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare: 

o Legea nr. 80/1995 – Capitolul II; 

2. Organizarea şi conducerea Jandarmeriei Române: 

o Legea nr. 550/2004 – Capitolul II; 

3. Organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice: 

o Legea contabilităţii nr. 82/1991 – integral; 

o O.M.F.P. nr. 1917/2005 – Capitolul I din Anexă; 

4. Dispoziţii generale, principii, reguli şi responsabilităţi bugetare: 

o Legea nr. 500/2002 – Capitolul I şi Capitolul II; 

5. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale: 

o O.M.F.P. nr. 1792/2002  – integral; 

6. Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile: 

o O.M.F.P. nr. 2634/2015 – Anexa nr. 1; 

7.   Principii şi reguli privind inventarierea elementelor de activ şi pasiv: 

o O.M.F.P. nr. 2861/2009 – pct. 1.-6., 9., 28.-30., 42.-44. din Anexă;  

o O.M.A.I. nr 231/2012 – Art. 4, 5, 14, 15, 29, 30, 31, 36 şi 37;  

8.   Principii şi reguli privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice: 

o Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 – Art. 1, 2^1, 2^2, 6-22;   

o O.M.F.P. nr. 3471/2008 – Art. 1-4, 14-26 din Anexă; 

9. Reguli şi politici contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne: 

o O.M.A.I nr. 126/2016 – Capitolul 1 din Anexă; 

10. Formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului: 

o Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 – Art. 1-2, 5 şi 6; 

o Decretul Consiliului de Stat nr. 209/1976 – integral; 

11. Modul de stabilire a drepturilor salariale pentru personalul militar şi civil din sectorul de 

apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională: 

o Legea nr. 138/1999 – Art. 42 şi 43;  

o Lege-cadru nr. 153/2017 – Art. 12-17; 20-35 şi Anexa nr. VI; 

o Legea nr. 53/2003 – Art. 111-128; 

o Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 – integral; 

 

12. Reguli privind stabilirea impozitului pe veniturile din salarii, constituirea fondurilor de 

asigurări sociale de stat, de sănătate şi de şomaj: 

o Legea nr. 227/2015 – Art. 61, 62, 64-66, 76-78, 137, 138, 139, 155-157, 220^2, 

220^3, 220^4; 

13. Acordarea drepturilor de transport, chirie, a indemnizaţiilor de delegare, detaşare şi 

mutare (transfer) pentru personalul din instituţiile publice: 

o Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 – integral; 

o Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 – integral; 
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14. Condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor 

Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în 

celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează: 

o O.M.A.I. nr 4/2015 – integral; 

o O.M.A.I.  nr. 28/2017 – integral; 

15. Acordarea concediului și indemnizației lunare pentru creșterea copiilor: 

o Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 – Art. 2-7. 
 

II. BIBLIOGRAFIA 
 

1. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Legea nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare. 

4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

5. Lege-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

6. Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din 

instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi 

acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

8. Legea nr. 53/24.01.2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

9. Hotărârea Guvernului nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile şi obligaţiile 

personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă 

localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

10. Hotărârea Guvernului nr. 442 din 7 august 1992 privind concediul de odihnă al 

ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

11. Hotărârea Guvernului nr. 1867 din 22 decembrie 2005 privind stabilirea cuantumului 

şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din 

Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. 

12. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizaţia 

lunara pentru creşterea copiilor, cu  modificările şi completările ulterioare. 

13. Ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 

aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

14. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146 din 31 octombrie 2002 privind formarea 

şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

15. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 

publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.  

16. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare. 

17. O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele  financiar – contabile, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

18. O.M.F.P. nr. 1792/2002 de aprobare a Normelor metodologice privind angajarea, 

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

evidenţa raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările si completările ulterioare.  

19. O.M.F.P. nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare.   



 
 

 

20. Decretul Consiliului de Stat nr. 209 din  5 iulie 1976 pentru aprobarea 

Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste. 

 

REGLEMENTĂRI INTERNE 

 

1. O.M.A.I nr. 126/2016 pentru aprobarea Regulilor și politicilor contabile în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare. 

2. O.M.A.I. nr 4/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru 

personalul M.A.I. care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi în 

celelalte zile, în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

3. O.M.A.I.  nr. 28 din 28 februarie 2017 privind condiţiile de acordare a majorării 

salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de 

repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate 

cureglementările în vigoare, nu se lucrează, în perioada 1 martie-31 decembrie 2017. 

4. O.M.A.I. nr 231/25.09.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Notă:  Se studiază legislaţia actualizată, cu toate modificările şi completările legislative intervenite. 

 


