MINISTERUL ECONOMIEI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

SE APROBĂ
Ciurciubiși Răzvan Dumitru
p.INSPECTOR DE STAT ŞEF

TEMATICĂ
pentru ocuparea prin concurs în data de 25.11.2019 ora 14:00, respectiv 27.11.2019
ora 14:00 a unui post vacant
de auditor public intern gradul profesional II la ISCIR – Compartiment Audit Public Intern
în vederea angajării
H.G. nr. 1340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune,
instalațiilor de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și
completărilere ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind
exercitarea activității de audit public intern;
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 252/2004 intern pentru aprobarea Codului privind
conduita etică a auditorului intern;
Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern şi controlul financiar
preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 privind aprobarea Codului controlului
intern, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;
Legea contabilităţii Nr. 82/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. Nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a
bunurilor aparţinând instituţiilor publice, H.G. Nr. 966/1998 pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără
plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;
Legea Nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în
legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste cu modificări şi completări;
Legea nr. 53/2003 Republicată - Codul muncii;
Legea Nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al ei;
O.M.F.P. 923/2014;
Legea 15/1994 republicată privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale;
Hotărârea Guvernului Nr. 568/2000 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 republicată privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 909/1997;
Hotărârea Guvernului Nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
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Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în
patrimoniul instituţiilor publice;
Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 – privind drepturile şi obligaţiile personalului
instituţiilor publice pe perioada delegării, detaşării şi deplasării în altă localitate, precum şi
în cadrul localităţii în interesul serviciului cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1677/2008 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea
Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi
instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul
deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului;
Hotărârea Guvernului nr. 436/2002 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar cu modificările
şi completările ulterioare;
Regulamentul operaţiunilor de casă.
COMISIA DE CONCURS
Szepi Iuliana
Rusu George Marian
Urs Mariana
Calos Vasilica
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