
INFORMATII CONCURS

Nume concurs:

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, gradul 

profesional superior – Compartimentul audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al

primarului municipiului Bacău, judeţul Bacău.

Tip concurs:

Recrutare pe functie de executie vacanta

Stare concurs:

Programat

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea 

a III-a, la sediul Primăriei municipiului Bacău, judeţul Bacău, respectiv 26.03.2014 – 14.04.2014. 

Data desfasurare concurs:

Data desfasurarii probei suplimentare de testare a cunostinelor informatice: 28.04.2014 09:00

Data si ora desfasurarii probei scrise a concursului: 28.04.2014 10:00

Data si ora desfasurarii interviului: 30.04.2014 10:00

Conditii de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 

diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; 

- cunoştinţe operare PC – nivel mediu. 

Bibliografie:

Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată şi actualizată; 

H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern; 

OMFP nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern; 

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 

Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr.500/2002 privind Finanţele publice, actualizată; 

Ordinul 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, 

actualizat;

Ordinul nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control

intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial; 

O.G. nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată şi actualizată; 

OMFP nr.522/2003 pentru aprobarea normelor generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv,

actualizat.


