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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 Direcției Regionale Iași, examenul pentru promovarea 
în grad profesional a doamnei MIHĂILĂ Marina, Șef birou în cadrul Biroului Economic, Serviciul 
Economic Administrativ, Direcția Regională Iași, Direcția executivă Monitorizare și Control. 
 
Examenul are loc în data 12.06.2015, începând cu ora 10.00 
Examenul va consta într-o probă scrisă. 
 
Bibliografia pentru examen:  
1. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare 
2. LEGE nr. 270 din 15 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 

privind finanţele publice 
3. OMFP 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 şi completările ulterioare 

4. Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare 
5. OMFP 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 
aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare 

6. OG 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare 

7. OMFP 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice  

8. OMFP 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanțele publice 
9. OMFP 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 
10. Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
11. OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare 
12. HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare 
13. OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor 

angajamente convenite cu organismele internaționale precum și pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

14. OG 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările şi 
completările ulterioare 

15. OMFP 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 
controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare 

16. HG 518/1995 privind unele drepturi şi obligații ale personalului român trimis in străinătate 
pentru îndeplinirea unor misiuni caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare 

17. HG 1.860/2006 privind drepturile şi obligațiile personalului autorităților şi instituțiilor publice pe 
perioada delegării şi detașării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localității, 
în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare 

18. Legea 142/1998, privind  acordarea tichetelor de masa, cu modificările şi completările ulterioare 
19. OMFP 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile 
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20. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare 
21. Legea 22/1969 modificată prin legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de 

garanţii şi  răspunderea in legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici,autorităţilor sau 
instituţiilor publice 

22. H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale agenţilor economici, 
autorităţilor şi instituţiilor publice 

23. Contractul Colectiv de Muncă la nivel de ANCOM în vigoare 
24. HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 

funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare 
25. HOTĂRÂRE nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de 

valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare 
26. ORDONANŢĂ nr. 19 din 4 august 1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului 

achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, 
aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare 

27. LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de 
încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 

28. DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale 
unitatilor socialiste 

 
 
  
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: 27.05.2015 


