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BIBLIOGRAFIA  
pentru concursul de ocupare a postului vacant din cadrul  

Serviciul Financiar din cadrul Direcţiei Economice 
 

1. Ordonanța de urgență nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea 
nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare; 
 

2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 
–Titlul IV Impozitul pe venit, cap. I și cap III, Titlul V Contribuții sociale obigatorii; 

4. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare – pentru titlurile prevăzute la pct.3; 

5. Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare; 
 

6. Ordinul ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări 
de Sănătate nr. 15/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile 
de asigurări sociale de sănătate 

7. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în 
contul unic; 

8. Ordinul ministrului finanțelor publice 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, cu modificările și completările ulterioare; 

9. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale 
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter 
temporar, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Hotărârea Guvernului 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; 

Notă: În cazul în care apar modificări ale actelor normative, candidații au 
obligația să cunoască forma în vigoare la data susținerii probei scrise. 
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