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pentru concursul de ocupare a postului de expert în cadrul compartimentului  
Control Financiar Preventiv,  Direcția Economică, Secretariat General 
 

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

3. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a 
regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase 
din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 96/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

5. Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin 
Legea nr. 246/2001; 

6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile 
electronice, cu modificările şi completările ulterioare - Capitolul X Tariful de 
monitorizare; 

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

8.  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare – Titlul I Dispoziții generale, Titlul II Raportul juridic fiscal, 
Titlul III Dispoziții procedural generale, Titlul V Stabilirea creanțelor fiscale, Titlul VII 
Colectarea creanțelor fiscale; 

9.  Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare-Titlul II Contractul individual de muncă; 

10.  Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 
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11. 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; 

12.  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele 
financiar-contabile; 

13.  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea 
Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 
preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 
desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

14.  Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără 
plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

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

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

17.  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; 

18. 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 cadrul localităţii, în interesul serviciului; 

19.  Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

20.  Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

21.  Decizia președintelui ANCOM nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de 
utilizare a spectrului, cu modificările și completările ulterioare; 

22.  Decizia președintelui ANRCTI nr. 2897/2007 privind stabilirea şi încasarea 
tarifelor de utilizare a resurselor de numerotaţie; 

23.  Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale 
unităților socialiste; 
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24.  Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV). 

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

26.  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare - PARTEA V: Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a 
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. 

 

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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