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BIBLOGRAFIE DE CONCURS 
pentru ocuparea funcției de expert la Biroul Economic din cadrul Serviciului Economic şi Administrativ 

din Direcţia Regională Timiș  
 
 
 

1. OUG nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare 
în Comunicaţii (ANCOM); 
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. OMFP 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 completările ulterioare; 
4. 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; 
5. HG nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate 
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar; 
6. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă ale unităţilor 
socialiste cu modificările şi completările ulterioare; 
7. OMFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu 
completările și modificările ulterioare;  
8. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiuni de 
aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 
9. OG nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
10. OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru 
persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
11. Deciziei presedintelui ANCOM nr.551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
12. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
13. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu completările și modificările 
ulterioare;  
14. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
15. OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
16. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inventarierii elementelor 
de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

 
 


