
     

1 
 

 
 
 

 
BIBLIOGRAFIA  

pentru concursul de ocupare a posturilor vacante din cadrul  
Serviciului Buget 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. 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; 

4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea 
Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice; 

5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 501/2013 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor 
bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele 
locale; 

6. Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal - 
bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele 
internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare; 

7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de 
proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a 
sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și completările 
ulterioare; 

8. Ordonanța nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

9.  Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în țară a 
acțiunilor de protocol, cu modificările și completările ulterioare; 

10.  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; 

11.  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; 
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12. Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

13. Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor 
fixe la instituţiile publice; 

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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Anexa nr. 2                                         
 
 

 
Componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor 

pentru concursul de ocupare a posturilor de experți,  
Serviciul Buget, Direcția Economică 

 

 

Comisia de concurs 

1. Gabriela STĂNOIU                            - Președinte 

2. Adela-Mirela DUMITRAȘCU-ANTONIU  - Membru 

3. Ionel LEORDEANU                             - Membru 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

1. Georgeta ICHIM    – Președinte 

2. Dorica ZAHARIA    - Membru 

3. Tudorița MIRCEA   – Membru 

 

 
Întocmit, Adela-Mirela DUMITRAȘCU - ANTONIU, șef serviciu, serviciul Buget, Direcția 
Economică 
 
Avizat, Gabriela STĂNOIU, director, Direcția Economică 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


