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ANUNŢ 
EXAMEN DE PROMOVARE 

 
 

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, înființată în baza 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și 
completările ulterioare, organizează la sediul ANCOM din str. Delea Nouă nr. 2, sector 3,  examenul 
pentru promovarea doamnei COSTACHE Mariana în funcția de expert din cadrul Direcției Economice 
și Administrative, Serviciul Financiar Contabil, Biroul Financiar. 
 
Examenul are loc în data 09.03.2015, începând cu ora 10.00 
 
Examenul va consta într-o probă scrisă. 
 
Bibliografia pentru examen: 

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial – Partea I nr. 597 
din 13 august 2002, 

- 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, publicat în Monitorul Oficial – Partea I nr. 37 
din 23 ianuarie 2003; 

- Ordonanţă de urgenţă nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Ordin CNAS nr.32 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului 158/2005 privind concediile si indemnizaşiile de 
asiguirări sociale de sănătate, 

- Lege nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărâre nr. 174 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 
de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

- Contractul Colectiv de Muncă la nivel de ANCOM în vigoare, 
- Titlul IX^2 si Titlul III, Capitolul 3, din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările 

şi completările ulterioare, 
   NOTĂ: Actele normative specificate mai sus – actualizate cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
Persoană de contact: 
DRĂGAN Monica, expert Biroul Organizare Resurse Umane și Managementul Performanței, Serviciul 
Resurse Umane,  tel. 0372 845 5464,  monica.dragan@ancom.org.ro 
 
 
 
Data afișării: 20.02.2015 


