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BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ - post subofițer financiar

I . BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ GENERALĂ
1. Legea 80/1995 - statutul cadrelor militare
* Dispoziții generale
* Îndatoririle si drepturile cadrelor militare
2. Hotărârea Guvernului nr. 1492/2004- principii de organizare, funcționare și atribuțiile serviciilor de
urgență profesioniste
* Principii de organizare și funcționare
* Atribuțiile inspectoratului
* Personalul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi atribuţiile acestuia
3. Ordonanţă De Urgenţă Nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
* Dispoziții generale
* Organizarea Sistemului Național
4. LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
* Dispoziții generale
* Definiţii
* Informaţii secrete de stat
* Informaţii secrete de serviciu
* Obligaţii, răspunderi şi sancţiuni
II. BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ DE SPECIALITATE
1. Legea nr. 153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
* Principiile sistemului de salarizare
* Termeni
* Salarizarea de bază și gradațiile
* Sporuri
* Încadrarea și promovarea unor categorii de personal, transferul și transpareanța veniturilor salariale
* Anexa VI - Familia Ocupaţională De Funcţii Bugetare "Apărare, Ordine Publică Şi Securitate Națională”

2. Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal - Titlul IV - Impozitul pe venit
* Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
* Venituri neimpozabile
* Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor
* Deducerea personală
* Determinarea impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
* Termenul de plată al impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
3. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 246/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind
utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și ordinului de plată multiplu
electronic (OPME)
* Anexă - Norme metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria
Statului (OPT) și ordinului de plată multiplu electronic (OPME)
4. Legea nr. 500/2002 - privind finanțele publice
* Definiții
* Principii şi reguli bugetare
* Categorii de ordonatori de credite
* Responsabilitățile ordonatorilor de credite
* Controlul financiar preventiv propriu
* Execuția bugetară - Secțiunea a 4 - a

5. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 - pentru probarea Normelor metodologice pentru
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, precum și organizarea și evidența și
raportarea angajamentelor bugetare și legale

* Anexa 1 - Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare,
precum și organizarea și evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
6. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 - privind documentele financiar contabile
* ANEXA 1- NORME GENERALE de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile - Aspecte
generale

7. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 126/2016 - aprobarea regulilor și politicilor contabile din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne
* Anexă - Aplicarea principiilor contabile
* Anexă - Utilizarea unor formulare/documente
8. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu
gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice

9. Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor

10. Instrucțiunile Ministrului Afacerilor Interne nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului
pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare

COMISIA DE CONCURS

NOTĂ: Tematica și Bibliografia vor avea în vedere actele normative în vigoare cu modificările și
completările ulterioare intervenite până la data susținerii concursului

