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ANUNŢ 
EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 

 
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 central ANCOM, examenul pentru promovarea în 

grad profesional a doamnei Mariana COSTACHE, având funcția de expert în cadrul Serviciului 

Financiar al Direcției Economice. 
 

Examenul are loc în data 19.11.2018, începând cu ora 15.00 
Examenul va consta într-o probă scrisă. 

 
Bibliografie: 

1. 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; 

2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2.634/2015 privind documentele financiar-

contabile; 

4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea 

în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, 

cu modificările și completările ulterioare; 

5.  DECRET nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor 

socialiste; 
 

6. Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și 
plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență Guvernului 

nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată; 

 
7. Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare; 
 

8. Ordinul ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de 

Sănătate nr. 15/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale 

de sănătate; 
9. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I 

Dispoziții generale, Titlul IV Impozitul pe venit, cap. I, Titlul V Contribuții sociale obigatorii, 

cap. I; 

10. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1612/2018 

pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic 

Notă: În cazul în care apar modificări ale actelor normative, candidatul are obligația 

să cunoască forma în vigoare la data susținerii probei scrise. 

Persoană de contact: 

DRĂGAN Monica, expert Serviciul Dezvoltare Evaluare Personal, Departamentul Resurse Umane, Cancelarie  
tel. 0372 845 5464,  monica.dragan@ancom.org.ro 
Data afișării: 02.11.2018 
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