
Anexa nr.3 la Anunțul nr. 2212/12.05.2022

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

pentru concursul de recrutare organizat în data de 16.06.2022 pentru
ocuparea unor funcții publice de execuție

de la nivelul aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare
Fiscală

DIRECTIA GENERALĂ COORDONARE CONTROL FISCAL

Bibliografie
1. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Constituția României, republicată;
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I - Dispoziții generale și
Titlul II - Statutul funcționarilor publici;

4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare -
Titlurile: I - Dispoziții generale, II - Impozitul pe profit, III - Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor, IV - Impozitul pe venit, V - Contribuții sociale obligatorii, VI
– Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe
reprezentanțele firmelor străine înființate în România și VII - Taxa pe valoarea
adăugată; VIII - Accize și alte taxe speciale;

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare - Titlurile: III - Dispoziții procedurale generale, VI –
Controlul fiscal, VIII – Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor
administrative fiscale, IX – Soluționarea litigiilor fiscale generate de interpretarea
și aplicarea acordurilor și convențiilor care prevăd evitarea/eliminarea dublei
impuneri;

8. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3735/2015
pentru aprobarea procedurii privind emiterea şi modificarea acordului de preţ în
avans, precum şi conţinutul cererii de emitere şi modificare a acordului de preţ în
avans.

Tematică
 Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
 Constituția României republicată,
 Reglementări în domeniul funcției publice,
 Statutul funcționarilor publici,
 Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților

fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare
 Promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați,
 Reglementări cu privire la impozite și taxe stabilite de Codul fiscal,
 Reglementări procedurale stabilite de Codul de procedură fiscală
 Procedura de emitere a acordului de preț în avans



DIRECȚIA GENERALĂ DE ORGANIZARE ȘI RESURSE UMANE

Bibliografie la Școala de fiscalitate
1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare.
7. Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea

profesională a funcţionarilor publici.

Tematica aferentă Școlii de Fiscalitate
 Constituţia României, republicată: Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale.

Autorităţile publice. Preşedintele României.
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare, titlul I şi II ale părţii a VI-a Statutul
funcţionarilor publici și Anexele nr. 6 și 7: Statutul funcționarilor publici - dispoziţii
generale, clasificarea funcţiilor publice, categorii de funcţionari publici,
managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, drepturile şi
îndatoririle funcţionarilor publici, cariera funcţionarilor publici

 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.
Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Egalitatea de şanse
şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între
femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în
ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.

 Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare -
Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare: Titlul VI - Formare profesională.

 Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Obiective, principii, forme,
competențe profesionale, mod de organizare, tipuri de programe de formare
profesională și furnizori de programe de formare profesională.

 Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea
profesională a funcţionarilor publici: Normele generale aplicabile în domeniul
formării profesionale a funcţionarilor publici.

Bibliografie la Serviciul de organizare și resurse umane unități teritoriale
1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare;



3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției
Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

7. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare.

8. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare.

Tematica aferentă Serviciului de organizare și resurse umane unități teritoriale
 Constituţia României, republicată: Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale.

Autorităţile publice. Preşedintele României.
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare, titlul I şi II ale părţii a VI-a Statutul
funcţionarilor publici și Anexele nr. 6 și 7: Statutul funcționarilor publici - dispoziţii
generale, clasificarea funcţiilor publice, categorii de funcţionari publici,
managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, drepturile şi
îndatoririle funcţionarilor publici, cariera funcţionarilor publici

 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.
Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Egalitatea de şanse
şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între
femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în
ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.

 Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare -
Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare: Titlul II - Contractul individual de muncă.

 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare: Capitolul II - Salarizarea.

 Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare: Titlul II - Organizarea carierei funcţionarilor publici; Titlul III-
Dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

DIRECŢIA GENERALĂ DE INVESTIŢII, ACHIZIŢII PUBLICE ŞI SERVICII INTERNE

Bibliografie la Biroul achiziții directe
1. Constituţia României, republicată;
2. Capitolul II al Părții a II-a și Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanţă Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;



5. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/
acordului- cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și
completările ulterioare;
8. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Tematica aferentă Biroului achiziții directe
 Constituţia României, republicată;
 Reglementări în domeniul funcției publice;
 Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie;
 Dreptul la demnitatea personală;
 Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
 Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea

deciziei;
 Principii, funcţii şi atribuţii ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 Dispozitii generale in domeniul achizitiilor publice: principii, autoritati contractante,

praguri, modul de calcul al valorii estimate, exceptări, achiziții mixte, activităţi de
achiziţie centralizate şi achiziţii comune ocazionale;

 Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire;
 Modalităţi de atribuire;
 Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire;
 Dispoziţii organizatorice: compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor

și celelalte compartimente, referatul de necesitate, înregistrarea, reînnoirea şi
recuperarea înregistrării în SEAP;

 Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice;
 Realizarea achiziţiei publice;
 Dispozitii generale în domeniul remediilor, căilor de atac şi procedurii de

soluţionare a acestora, pe cale administrativ-jurisdicţională sau judiciară, în
materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică: actul autorităţii
contractante, autoritatea contractantă, contractul, măsurile de remediere,
persoană care se consideră vătămată.

 Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională;
 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului;
 Sistemul de remedii judiciar.

Bibliografie la Serviciul administrativ, gospodărire patrimoniu și întreținere
1. Constituţia României, republicată;
2. Capitolul II al Părții a II-a și Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanţă Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi

bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei

Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi

de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare.



7. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

8. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru 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.

Tematica aferentă Serviciului administrativ, gospodărire patrimoniu și întreținere
 Constituţia României, republicată;
 Reglementări în domeniul funcției publice;
 Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie;
 Dreptul la demnitatea personală;
 Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
 Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea

deciziei;
 Principii, funcţii şi atribuţii ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 Condiţiile şi procedurile de transmitere fără plată a bunurilor;
 Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi

capitalurilor proprii;
 Angajarea și lichidarea cheltuielilor.

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ

Serviciul juridic cauze penale

Bibliografie generală
1) Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
2) Constituția României, republicată;
3) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I - Dispoziții generale și
Titlul II - Statutul funcționarilor publici;

4) Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare -
Titlurile: I - Dispoziții generale, II - Impozitul pe profit, III - Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor, IV - Impozitul pe venit, V - Contribuții sociale obligatorii, VI –
Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe
reprezentanțele firmelor străine înființate în România, VII - Taxa pe valoarea
adăugată, VIII Accize şi alte taxe speciale;

7) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare - Titlurile: I - Dispoziții generale, II - Raportul juridic fiscal,
III - Dispoziții procedurale generale, IV - Înregistrarea fiscală, V - Stabilirea
creanțelor fiscale, VI – Controlul fiscal, TITLUL VII - Colectarea creanţelor fiscale,
XI Sancțiuni.

Tematică generală
 Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
 Constituția României republicată,
 Reglementări în domeniul funcției publice,
 Statutul funcționarilor publici,



 Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare

 Promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați,
 Reglementări cu privire la impozite și taxe stabilite de Codul fiscal,
 Reglementări procedurale stabilite de Codul de procedură fiscală.

Bibliografie specifică
1. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;
2. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal;
PARTEA GENERALĂ - Titlurile: I - Legea penală şi limitele ei de aplicare, II - Infracţiunea,
VI - Răspunderea penală a persoanei juridice, Titlul VII - Cauzele care înlătură
răspunderea penală, Titlul X - Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală;
3. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;
PARTEA GENERALĂ - Titlurile: I - Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale,
II - Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal, III - Participanţii în procesul
penal, IV - Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii, V -Măsurile preventive
şi alte măsuri procesuale - Capitolul III - Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi
restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii;
PARTEA SPECIALĂ – Titlurile:
- I - Urmărirea penală,
-II - Camera preliminară,
-III – Judecata – Capitolele I- Dispoziţii generale , II- Judecata în primă instanţă, III -
Apelul, III-1- Contestaţia si V- Căile extraordinare de atac,
-IV Proceduri speciale - Capitolul I - Acordul de recunoaştere a vinovăţiei, Capitolul II -
Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice;
4. Legea societăților nr. 31/1990
5. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
6. Directiva UE nr. 1371/2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva
intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal;
7. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil: Titlul II- Capitolul VI- Sectiunea a II-a.
8. Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila.

Tematică specifică
 Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea

evaziunii fiscale; cauze de reducere a pedepselor, interdicţii şi decăderi;
 Aplicarea legii penale; infracțiunea; răspunderea penală a persoanei juridice;

cauzele care înlătură răspunderea penală; infracțiuni reglementate de Codul penal;
 Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale; acţiunea penală şi acţiunea

civilă în procesul penal; participanţii în procesul penal: dispoziții generale,
competența organelor judiciare, subiecții procesuali principali și drepturile acestora,
inculpatul și drepturile acestuia, partea civilă și drepturile acesteia, partea
responsabilă civilmente și drepturile acesteia; probele, mijloacele de probă şi
procedeele probatorii: reguli generale; mijloace materiale de probă: înscrisurile;
măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare
săvârşirii infracţiunii; urmărirea penală; camera preliminară; dispoziții generale
privind judecata; deliberarea și hotărârea instanței; acordul de recunoaştere a
vinovăţiei; caile de atac și caile de atac extraordinare

 Contravenții și infracțiuni prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990;
 Răspunderi şi sancţiuni reglementate de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative.

 Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale
ale procesului civil, Acţiunea civilă, Participanţii la procesul civil, Competenţa
instanţelor judecătoreşti, Actele de procedură, Termenele procedurale, Procedura
în faţa primei instanţe, Căile de atac ordinare si extraordinare, Recursul în interesul



legii, Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei
hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, Procedura ordonanţei
preşedinţiale.

Serviciul juridic acte penale

Bibliografie generală
1. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției
Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Constituția României, republicată;
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I - Dispoziții generale și
Titlul II - Statutul funcționarilor publici;
4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare -
Titlurile: I - Dispoziții generale, II - Impozitul pe profit, III - Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor, IV - Impozitul pe venit, V - Contribuții sociale obligatorii, VI –
Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe
reprezentanțele firmelor străine înființate în România, VII - Taxa pe valoarea adăugată,
VIII Accize şi alte taxe speciale.
7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare - Titlurile: I - Dispoziții generale, II - Raportul juridic fiscal, III -
Dispoziții procedurale generale, IV - Înregistrarea fiscală, V - Stabilirea creanțelor
fiscale, VI – Controlul fiscal, VIII – Soluționarea contestațiilor formulate împotriva
actelor administrative fiscale, XI Sancțiuni.

Tematică generală
 Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
 Constituția României republicată,
 Reglementări în domeniul funcției publice,
 Statutul funcționarilor publici,
 Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților

fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare
 Promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați,
 Reglementări cu privire la impozite și taxe stabilite de Codul fiscal,
 Reglementări procedurale stabilite de Codul de procedură fiscală.

Bibliografie specifică
1. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;
2. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal - PARTEA GENERALĂ - Titlurile: I - Legea
penală şi limitele ei de aplicare, II - Infracţiunea, VI - Răspunderea penală a persoanei
juridice, Titlul VII - Cauzele care înlătură răspunderea penală, Titlul X - Înţelesul unor
termeni sau expresii în legea penală;
PARTEA SPECIALĂ - Titlurile: II - Infracţiuni contra patrimoniului, III - Infracţiuni privind
autoritatea şi frontiera de stat, IV - Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, V - Infracţiuni
de corupţie şi de serviciu, VI - Infracţiuni de fals;
3. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală - PARTEA GENERALĂ - Titlurile:
I - Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale, II - Acţiunea penală şi
acţiunea civilă în procesul penal, III - Participanţii în procesul penal, IV - Probele,
mijloacele de probă şi procedeele probatorii, V -Măsurile preventive şi alte măsuri
procesuale - Capitolul III - Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea
situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii;



PARTEA SPECIALĂ - Titlurile: I - Urmărirea penală, II - Camera preliminară, III - Judecata,
IV Proceduri speciale - Capitolul I - Acordul de recunoaştere a vinovăţiei, Capitolul II -
Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice;
4. Legea societăților nr. 31/1990;
5. Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
Capitolele: I - Dispoziţii generale, II - Constatarea contravenţiei, III - Aplicarea
sancţiunilor contravenţionale, IV- Căile de atac.
6. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de
corupţie;
7. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Tematică specifică
 Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea

evaziunii fiscale; cauze de reducere a pedepselor, interdicţii şi decăderi;
 Aplicarea legii penale; infracțiunea; răspunderea penală a persoanei juridice;

cauzele care înlătură răspunderea penală; infracțiuni reglementate de Codul penal;
 Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale; acţiunea penală şi acţiunea

civilă în procesul penal; participanţii în procesul penal: dispoziții generale,
competența organelor judiciare, subiecții procesuali principali și drepturile acestora,
inculpatul și drepturile acestuia, partea civilă și drepturile acesteia, partea
responsabilă civilmente și drepturile acesteia; probele, mijloacele de probă şi
procedeele probatorii: reguli generale; mijloace materiale de probă: înscrisurile;
măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare
săvârşirii infracţiunii; urmărirea penală; camera preliminară; dispoziții generale
privind judecata; deliberarea și hotărârea instanței; acordul de recunoaştere a
vinovăţiei;

 Contravenții și infracțiuni prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990;
 Reglementări privind contravențiile, stabilite de Ordonanța nr. 2/2001 privind

regimul juridic al contravenţiilor;
 Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi

sancţionarea faptelor de corupţie;
 Răspunderi şi sancţiuni reglementate de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative.

Serviciul procedura insolvenței și contestații la executare

Bibliografie generală
1. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Constituția României, republicată;
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I - Dispoziții generale și
Titlul II - Statutul funcționarilor publici;

4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare: Titlurile: I - Dispoziții generale, II - Raportul juridic fiscal,
III - Dispoziții procedurale generale, VII - Colectarea creantelor fiscale.



Tematică generală
 Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
 Constituția României republicată,
 Reglementări în domeniul funcției publice,
 Statutul funcționarilor publici,
 Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților

fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare
 Promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați,
 Reglementări procedurale generale stabilite de Codul de procedură fiscală.

Bibliografie specifică
1. Cartea VI din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;
2. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;
3. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,

cu modificarile si completarile ulterioare.

Tematică specifică
 Despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor potrivit Codului civil;
 Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale

ale procesului civil, Acţiunea civilă, Participanţii la procesul civil, Competenţa
instanţelor judecătoreşti, Actele de procedură, Termenele procedurale, Procedura
în faţa primei instanţe, Căile de atac ordinare si extraordinare, Recursul în
interesul legii, Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, Procedura
ordonanţei preşedinţiale; Executarea silita si contestatia la executare.

 Procedura insolventei - participantii la procedura insolventei, deschiderea
procedurii, reorganizarea judiciara, falimentul, atragerea raspunderii patrimoniale,
inchiderea procedurii.

Serviciul contencios 2
Bibliografie generală
1. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Constituția României, republicată;
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I - Dispoziții generale și
Titlul II - Statutul funcționarilor publici;

4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare: Titlurile: I - Dispoziții generale, II - Raportul juridic fiscal,
III - Dispoziții procedurale generale.

Tematică generală
 Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
 Constituția României republicată,
 Reglementări în domeniul funcției publice,
 Statutul funcționarilor publici,
 Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților

fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare
 Promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați,
 Reglementări procedurale generale stabilite de Codul de procedură fiscală .



Bibliografie specifică
1. Cartea VI din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;
2. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile

si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si

completarile ulterioare;
4. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu

modificarile si completarile ulterioare.
Tematică specifică
 Despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor potrivit Codului civil;
 Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale

ale procesului civil, Acţiunea civilă, Participanţii la procesul civil, Competenţa
instanţelor judecătoreşti, Actele de procedură, Termenele procedurale, Procedura
în faţa primei instanţe, Căile de atac ordinare si extraordinare, Recursul în
interesul legii, Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, Procedura
ordonanţei preşedinţiale;

 Dispoziţii generale privind contenciosul administrativ, Procedura de soluţionare a
cererilor în contenciosul administrativ, Procedura de executare in materia
contenciosului administrativ;

 Regimul juridic al contraventiilor.

UNITATEA DE MANAGEMENT AL INFORMAȚIEI

Bibliografie generală
1. Constituția României, republicată;
2. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare;
4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematică generală
 Prevederi din Constituția României republicată, privind Economia şi finanţele

publice;
 Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Principii,

funcţii şi atribuţii. Structura organizatorică, personalul şi conducerea Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală;

 Prevederi privind statutul funcționarilor publici – Cariera funcționarilor publici
 Prevederi privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților

fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare –
Principii și definiții;

 Prevederi privind promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați
în domeniul muncii și în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.

Bibliografie specifică

Pentru posturile din cadrul Compartimentului Telecomunicatii, Compatimentului
Datacenter, Compartimentului Servere și echipamente de stocare și
Compartimentului Echipamente IT:



 Andrew S. Tanenbaum – „Reţele de calculatoare”, Ediţia a III-a rev., Editura
Computer Press AGORA, 1998

 Scott Mueller – “PC depanare si modernizare”, editia a IV-a

Pentru posturile din cadrul Compartimentului Baze de date:
 Proiectarea bazelor de date
 Administrare Oracle 8i/ 9i
 Sisteme de gestiune a bazelor de date relaționale

Pentru posturile din cadrul Compartimentului Aplicații:
 Maria Andromie - “Analiza si proiectarea sistemelor informatice de gestiune”

Pentru posturile din cadrul Compartimentului Securitate IT:
 Directiva 1148/2016 privind masuri pentru un nivel comun ridicat de Securitate a
retelelor si a sistemelor informatice in Uniune

 Ghid practic pentru OSE – Implementarea masurilor minime de asigurare a
securitatii retelelor si sistemelor informatice
https://dnsc.ro/citeste/directoratul-dnsc-isaca-ghid-ose-nis Cap. I-II

 Securitate la nivel de statii de lucru si la nivel de retea. Solutii antivirus si
echipamente firewall

Tematică specifică

Pentru posturile din cadrul Compartimentului Telecomunicatii, Compatimentului
Datacenter, Compartimentului Servere și echipamente de stocare și
Compartimentului Echipamente IT:
 Hardware-ul reţelei; Programele de reţea; Exemple de reţele; Standarizarea

reţelelor.
 Calculatoare, statii de lucru; Medii pentru stocarea sau memorarea nevolatila a

datelor; principii generale privind arhitectura si functionarea echipamentelor;
sisteme de operare.

Pentru posturile din cadrul Compartimentului Baze de date:
 Proiectarea bazelor de date - Modelul conceptual; Entităţi, instanţe, atribute,

identificator unic; Relaţii între entităţi; Normalizarea datelor.
 Administrare Oracle 8i/ 9i - Concepte; Interfaţa cu serverul: SQL Plus;

Declanşatoare Oracle;
 PL/SQL Elemente generale, proceduri, funcţii şi pachete.
 Sisteme de gestiune a bazelor de date relaționale - Funcții; Arhitectură; Tipuri de

SGBD-uri.

Pentru posturile din cadrul Compartimentului Aplicații:
 Concepte de bază privind conceperea, realizarea, implementarea şi exploatarea

sistemelor informatice.

Pentru posturile din cadrul Compartimentului Securitate IT:
 Cadrul general de securitate a retelelor și a sistemelor informatice în Uniunea

Europeană;
 Implementarea masurilor minime de asigurare a securitatii retelelor si sistemelor

informatice;
 Securitate la nivel de stații de lucru și la nivel de rețea. Soluții antivirus și

echipamente firewall.



Direcția generală de asistență pentru contribuabili

Bibliografie
1. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Constituția României, republicată;
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I - Dispoziții generale și
Titlul II - Statutul funcționarilor publici;

4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare, Titlurile: I - Dispoziții generale, II - Raportul juridic fiscal;

7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 137/2004 pentru aprobarea Codului etic al
funcţionarului public din administraţia fiscală, care îşi desfăşoară activitatea în
domeniul asistenţei contribuabililor;

8. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1233/2021, pentru aprobarea Procedurii de
îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor, acordate de către Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală, şi de coordonare metodologică a activităţii de
aplicare unitară a legislaţiei fiscale şi procedural fiscale desfăşurate de structurile
de asistenţă contribuabili, precum şi în domeniul tehnologiei informaţiei.

Tematică
• Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
• Constituția României republicată;
• Reglementări în domeniul funcției publice;
• Statutul funcționarilor publici;
• Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților

fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare;
• Promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați;
• Procedura de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor, acordate de

către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi de coordonare metodologică a
activităţii de aplicare unitară a legislaţiei fiscale şi procedural fiscale desfăşurate
de structurile de asistenţă contribuabili, precum şi în domeniul tehnologiei
informaţiei.

DIRECTIA GENERALĂ EXECUTĂRI SILITE CAZURI SPECIALE

Bibliografie
1. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Constituția României, republicată;
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I - Dispoziții generale și
Titlul II - Statutul funcționarilor publici;

4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare - Titlurile: I - Dispoziții generale, II - Raportul juridic fiscal,
III - Dispoziții procedurale generale, VII – Colectarea creanțelor fiscale și XI -
Sancțiuni.



7. Ordinul nr. 3744/2015 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor
abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii
de executare silită, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematică
 Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
 Constituția României, republicată,
 Reglementări în domeniul funcției publice,
 Statutul funcționarilor publici,
 Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților

fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare
 Promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați,
 Reglementări procedurale stabilite de Codul de procedură fiscală
 Cazurile speciale de executare silită şi structurile abilitate cu ducerea la îndeplinire

a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită
 Răspunderea solidară;
 Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită;
 Măsurile asiguratorii.

DIRECTIA GENERALĂ DE REGLEMENTARE A COLECTĂRII CREANȚELOR BUGETARE

Serviciul de reglementare a stingerii obligațiilor bugetare

Bibliografie
1. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Constituția României, republicată;
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I - Dispoziții generale și
Titlul II - Statutul funcționarilor publici;

4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare - Titlurile: I - Dispoziții generale, II - Dispoziții generale
privind raportul sarcinii fiscale, V - Stabilirea creanțelor fiscale, VII - Colectarea
creanțelor fiscale

7. Ordin nr. 2937/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite
de contribuabili persoane fizice în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale;

8. Ordin nr. 1613/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite
de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale.

Tematică
 Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
 Constituția României republicată,
 Reglementări în domeniul funcției publice,
 Statutul funcționarilor publici,
 Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților

fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare
 Promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați,
 Reglementări procedurale stabilite de Codul de procedură fiscală,
 Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire,
 Dobânzi, penalități de întârziere și penalități de nedeclarare.



Serviciul de reglementare a executării silite

Bibliografie
1. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Constituția României, republicată;
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I - Dispoziții generale și
Titlul II - Statutul funcționarilor publici;

4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare - Titlurile: I - Dispoziții generale, II - Dispoziții generale
privind raportul sarcinii fiscale, V - Stabilirea creanțelor fiscale, VII - Colectarea
creanțelor fiscale

7. Ordin nr. 2546/2016 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii
de către organele fiscale competente şi pentru aprobarea modelelor, modului de
utilizare şi de păstrare a unor formulare

8. Ordin nr. 1757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a
documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice
și financiare

Tematică
 Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
 Constituția României republicată,
 Reglementări în domeniul funcției publice,
 Statutul funcționarilor publici,
 Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților

fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare
 Promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați,
 Reglementări procedurale stabilite de Codul de procedură fiscală .
 Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită;
 Măsuri asigurătorii
 Atragerea răspunderii solidare

DIRECTIA GENERALĂ DE BUGET ȘI CONTABILITATE

Serviciul control financiar preventiv

Bibliografie generală
1. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Constituția României, republicată;
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I - Dispoziții generale și
Titlul II - Statutul funcționarilor publici;

4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;



Tematică generală
 Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
 Constituția României republicată,
 Reglementări în domeniul funcției publice,
 Statutul funcționarilor publici,
 Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților

fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare
 Promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați

Bibliografie specifică
1. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul

financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor

metodologice referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a CoduluI
specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de
control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările
ulterioare;

3. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 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;

4. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările
ulterioare;

5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu
modificările și completările ulterioare;

7. Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă ale
unităților socialiste.

Tematică specifică
 Scopul controlului financiar preventiv și principalele categorii de operațiuni asupra

cărora se exercită;
 Condițiile în care autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata

contractelor de furnizatre sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiate în
anul precedent și a căror durată normală de indeplinire expiră la data de 31
decembrie;

 Acordarea de avansuri în numerar si decontarea lor;
 Ordonanțarea cheltuielilor: definire, conținutul ordonanțării de plată, documentele

justificative care însoțesc ordonanțarea de plată;
 Principalele documente ce se constituie ca parte integrantă a contractului de

achiziție
 Conținutul controlului financiar preventiv;
 Procedura de control financiar preventiv;
 Refuzul de viză de control financiar preventiv;
 Întocmirea, aprobarea și modificarea Programului anual al achizițiilor publice;
 Exercitarea controlului financiar preventiv asupra ordonanțării de plată;
 Principiile: anualității, specialității bugetare, unității monetare și reguli bugetare.



Biroul buget

Bibliografie generală
1. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Constituția României, republicată;
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I - Dispoziții generale și
Titlul II - Statutul funcționarilor publici;

4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematică generală
 Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
 Constituția României republicată,
 Reglementări în domeniul funcției publice,
 Statutul funcționarilor publici,
 Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților

fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare
 Promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați,

Bibliografie specifică
1. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările

ulterioare;
2. Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;
3. Legea nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;
4. Ordin 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;

5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu
modificările și completările ulterioare.

Tematică specifică
 Buget anual;
 Venituri și cheltuieli bugetare;
 Principii și reguli fiscal-bugetare;
 Principii în execuția bugetară;
 Competențe și responsabilități în procesul bugetar;
 Gestionarea financiară a instrumentelor structurale;
 Gestiunea financiară, respectarea termenelor;
 Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate la nivelul

programelor.

DIRECȚIA GENERALĂ DE RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI COORDONARE PROIECTE

Bibliografie generală
1. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Constituția României, republicată;
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I - Dispoziții generale și
Titlul II - Statutul funcționarilor publici;



4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Tematică generală
 Organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
 Constituția României republicată;
 Reglementări în domeniul funcției publice;
 Statutul funcționarilor publici;
 Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților

fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare;
 Promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați.

Bibliografie specifică
1. Manualul Ancheta Sociologică și Sondajul de Opinie, autori Traian Rotariu, Petre Iluț,

editura Polirom;
2. Strategia ANAF 2021-2024.

Tematică specifică
 Anchete sociologice și sondaje de opinie;
 Îmbunătățirea serviciilor oferite – dezvoltarea unei relații de parteneriat cu

contribuabilii pentru serviciile prestate;
 Eficiență și transparență - transformarea ANAF într-o instituție solidă, modernă și de

încredere

DIRECTIA GENERALĂ DE MONITORIZARE VENITURI ȘI SINTEZĂ

Serviciul monitorizare și analiză a colectării creanțelor bugetare

Bibliografie
1. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea
Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare;

2. Constituția României, republicată;
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I - Dispoziții
generale și Titlul II - Statutul funcționarilor publici;

4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și
bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare
 Titlurile: I - Dispoziții generale, II - Impozitul pe profit, III - Impozitul pe

veniturile microîntreprinderilor, IV - Impozitul pe venit, V - Contribuții
sociale obligatorii și VII - Taxa pe valoarea adăugată;

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare;

 Titlurile: I - Dispoziții generale, II - Raportul juridic fiscal, III - Dispoziții
procedurale generale, IV - Înregistrarea fiscală, V - Stabilirea creanțelor
fiscale, VII – Colectarea creanțelor fiscale și XI - Sancțiuni



Tematică
 Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
 Constituția României republicată - art.1, alin(1)-(5), art.4, art.9,
 Reglementări în domeniul funcției publice,
 Statutul funcționarilor publici,
 Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și

libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și
discriminare,

 Promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați,
 Reglementări cu privire la impozite și taxe stabilite de Codul fiscal,
 Reglementări procedurale stabilite de Codul de procedură fiscală
 Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită;
 Măsurile asiguratorii;
 Răspunderea solidară.

Serviciul de planificare si monitorizare a realizarii veniturilor bugetare

Bibliografie
1. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea
Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare (atribuții, principii, structura organizatorică, conducerea agenției,
structuri subordonate);

2. Constituția României, republicată;
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I - Dispoziții
generale și Titlul II - Statutul funcționarilor publici;

4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și
bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare (impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor,
impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată, dispoziții privind aplicarea și
modificarea Codului fiscal, definiții ale termenilor comuni/definiții)
 Titlurile: I - Dispoziții generale, II - Impozitul pe profit, III - Impozitul pe

veniturile microîntreprinderilor, IV - Impozitul pe venit, V - Contribuții
sociale obligatorii și VII - Taxa pe valoarea adăugată);

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare;
 Titlurile: I - Dispoziții generale, II - Raportul juridic fiscal, III - Dispoziții

procedurale generale, IV - Înregistrarea fiscală, V - Stabilirea creanțelor
fiscale, VII – Colectarea creanțelor fiscale și XI - Sancțiuni

Tematică
 Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
 Constituția României republicată - art.1, alin(1)-(5), art.4, art.9,
 Reglementări în domeniul funcției publice,
 Statutul funcționarilor publici,
 Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților

fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare,
 Promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați,
 Reglementări cu privire la impozite și taxe stabilite de Codul fiscal,
 Reglementări procedurale stabilite de Codul de procedură fiscală .



 Reglementarea procesului de declarare fiscală (impozitul pe profit, impozitul pe
veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată,
accize, contribuții sociale).

 Reglementarea procesului de plată a obligațiilor fiscale (impozitul pe profit,
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit, taxa pe valoarea
adăugată, accize, contribuții sociale).

DIRECȚIA GENERALĂ DE STRATEGIE ȘI MONITORIZAREA PROCESELOR

Serviciul pentru Reformă

Bibliografie generală
1. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Constituția României, republicată;
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I - Dispoziții generale și
Titlul II - Statutul funcționarilor publici;

4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:
Titlurile: I - Dispoziții generale, II - Impozitul pe profit, IV - Impozitul pe venit;

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare: Titlurile: I - Dispoziții generale, II - Raportul juridic fiscal,
IV - Înregistrarea fiscală și V - Stabilirea creanțelor fiscale.

Tematică generală
 Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
 Constituția României republicată,
 Reglementări în domeniul funcției publice,
 Statutul funcționarilor publici,
 Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților

fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare
 Promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați,
 Reglementări cu privire la impozite și taxe stabilite de Codul fiscal,
 Reglementări procedurale stabilite de Codul de procedură fiscală.

Bibliografie și tematică specifică:
1. Strategia Agenției Naționale de Administrare Fiscală 2021-2024, disponibilă pe site-

ul ANAF
https://static.anaf.ro/static/33/Anaf/20210316192634_strategia_anaf_2021-
2024.pdf

2. Planul Național de Redresare și Reziliență, pilonul III, componenta 8, Reforma R1,
Investițiile I1 și I2 din documentele C8. Reforma fiscala si reforma pensiilor
(versiunea extinsă) și C8. Tabel jaloane și ținte, disponibile spre descărcare pe
https://mfe.gov.ro/pnrr/

Serviciului de estimare, analiză și monitorizare venituri

Bibliografie generală
1. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;



2. Constituția României, republicată;
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I - Dispoziții generale și
Titlul II - Statutul funcționarilor publici;

4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematică generală
 Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
 Constituția României republicată,
 Reglementări în domeniul funcției publice,
 Statutul funcționarilor publici,
 Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților

fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare
 Promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați,

Bibliografie specifică
1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

titlurile I-VIII;
2. Andrei, Tudorel și Régis Bourbonnais, 2008, Econometrie, Editura Economică,

București;

Tematică specifică
 Impozitele pe venit: conținut, categorii de venit și modalități de impozitare, costuri

de colectare, costuri de conformare, baza de impunere pentru fiecare categorie,
contribuabili, sfere de cuprindere, cote de impunere și modalitatea de calcul a
sumelor datorate la bugetul general consolidat, venituri impozabile și neimpozabile,
cheltuieli deductibile și nedeductibile, regimul fiscal aplicat contractelor speciale
(leasing, fiducie etc.), exceptări și scutiri.

 Impozitele pe consumație: conținut, categorii de impozit, costuri de colectare,
costuri de conformare, baza de impunere pentru fiecare categorie, contribuabili,
sfere de cuprindere, cote de impunere și modalitatea de calcul a sumelor datorate
la bugetul general consolidat, venituri impozabile și neimpozabile, cheltuieli
deductibile și nedeductibile, exceptări și scutiri.

 Sediul permanent și evitarea dublei impuneri
 Prelucrarea datelor (transformări de date)
 Modele de regresie liniară (tipuri de variabile, ecuația de regresie)
 Analiza reziduurilor și validarea modelului econometric
 Estimarea parametrilor utilizând EViews
 Realizarea predicțiilor utilizând modelul econometric clasic
 Modele neliniare
 Încălcarea ipotezelor modelului clasic
 Modele cu variabile calitative
 Analiza seriilor de timp

DIRECȚIA GENERALĂ DE MANAGEMENT AL RISCURILOR

Bibliografie
1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;



4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției
Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
Titlurile: I - Dispoziții generale, II - Impozitul pe profit, III - Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor, IV - Impozitul pe venit și VII - Taxa pe valoarea adăugată;

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare, Titlurile: I - Dispoziții generale, II - Raportul juridic fiscal,
III - Dispoziții procedurale generale, IV - Înregistrarea fiscală și V - Stabilirea
creanțelor fiscale.

Tematică
 Constituția României republicată,
 Reglementări în domeniul funcției publice

-”Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici”;
-”Drepturi și îndatoriri”;
-”Cariera funcționarilor publici”;
-”Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici”.

 Reglementări cu privire la prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare
-”Principii și definiții”;
-”Dispoziții speciale”.

 Promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați
-”Dispoziții generale”;
-”Egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii”.

 Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
 Reglementări cu privire la impozite și taxe stabilite de Codul fiscal.
 Reglementări procedurale stabilite de Codul de procedură fiscală .

NOTĂ: Pentru toate actele normative mai sus menționate în cadrul
Bibilografiei și tematicii, forma valabilă se considera aceea având toate modificările
și completările ulterioare, până la ziua publicării anunțului.


