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BIBLIOGRAFIA  

pentru concursul de ocupare a postului de expert la Serviciul Administrare  
Patrimoniu din cadrul Direcției Administrative, Secretariat General  

 
 

 
 

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu 
modificările și completările ulterioare; 
https://www.ancom.ro/uploads/links_files/OUG_Nr_22_2009_Consolidata_21_octombrie_2019.pdf 

 
2. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii; 
  https://www.ancom.ro/uploads/links_files/ROF_dec_2021.pdf 
 

3. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare; 
 

4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
5. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 
6. Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații 

electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării 
rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare; 

 
7. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 
8. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
 
9. Legea nr. 207/2015 - Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 
 
10. Ordinul, ministrului finanţelor publice, nr. 1.792/2002 – Normele metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și 
organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
11. Ordinul, ministrului finanţelor publice, nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 
capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare; 

 

https://www.ancom.ro/uploads/links_files/OUG_Nr_22_2009_Consolidata_21_octombrie_2019.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/links_files/ROF_dec_2021.pdf
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12. Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

 

13. Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 

14. Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor indicativ P130- 1999, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 

15. Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 

16. Ordinul, preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei, nr. 59 din 2 august 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea 

utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
 
 


