
Titlu concurs :

Funcția publică (ID, denumire, clasă, grad profesional) 
   - (compartiment/birou/serviciu/direcție/direcție generală) :

Data probă scrisă :

Data probă suplimentară :

Condiții de participare (studii, vechimea în specialitatea studiilor, alte condiții specifice):

Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării 
concursului se afișează  pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea 
special creată 

 
în acest scop.

Instituție :

Ora probă scrisă :

Tip probă suplimentară  și nivel :

- Probă IT

- Probă limba straină

- Alte probe suplimentare

* 

* Condiţiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din clasele I şi a 
II-a se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de 
lungă durată şi scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă şi 
specializărilor şi programelor de studii din cadrul acestora.  

**Bibliografie obligatorie stabilit  ă conform art. 22 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.



Loc de desfășurare concurs :

Observații concurs : 
Locul, data publicării
anunțului și perioada de
depunere a dosarelor

Persoana de contact
- Nume și prenume 
- Funcția publică deținută 
- Telefon și fax 
- e-mail


	Text12: 5.Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;6.Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;7.HG.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;8.OMFP 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;9.Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern managerial si controlul financiar preventiv, republicata. Tematica:1.Constitutia Romaniei, republicata;2.Tilul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;3.Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati. republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;5.Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;6.Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;7.HG.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;8.OMFP 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;9.Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern managerial si controlul financiar preventiv, republicata. 
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