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Bibliografia  
la concursul de recrutare organizat în data de 25.10.2021-proba scrisă,  

pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, 
gradul profesional superior  la Compartimentul financiar contabilitate 

 

 BIBLIOGRAFIA și TEMATICA 

 Constituţia României, republicată 
 Titlul I şi II ale părţii a VI-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
 OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 Ordin MAI nr. 126/2016 pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare; 
 Ordinul MFP 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 și 
completările ulterioare, Anexa- Capitolul I: Dispoziții generale; 

 Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, Anexa 1 – 
Norme generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile; 

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

 Ordinul MAI nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 
răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul MIRA nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea 
tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, cu modificările și completările ulterioare; 

 HG nr. 714/2018 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. 
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