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- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuții 

salariu, impozitul pe venit, Venituri din salarii; 

- O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 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; 

- O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și 
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- Ordonanța nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 

instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și 

duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe; 

- Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de 

valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 



- Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la 

instituțiile publice; 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente 

unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – 

Forexebug, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român 

trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților 

și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, 

în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare; 
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intern managerial al entităților publice. 
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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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