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Nr. 35350 conexat 

cu nr. 27496/2018  

 

 
Către, 

 

REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL 

 

COTIDIANUL JURNALUL NAŢIONAL 

 

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici doreşte publicarea în data de 04 iulie 2018 a 

următorului anunţ: 

         A N U N Ţ 
„Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de  

auditor, clasa I, grad profesional asistent – compartimentul Audit Intern din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului oraşului Borsec, judeţul Harghita. 

 

Concursul se desfășoară la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, astfel: 

 

- proba scrisă, în data de 06.08.2018, ora 10,00. 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 04 – 23 iulie 2018, 

inclusiv. 

 

Condițiile de participare sunt:  

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

durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; 

 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an. 

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Daniela Iacob, consilier: Bd. Mircea Vodă, nr. 

44 tronsonul III, sector 3, București, telefon: 0374.112.726, fax: 0374.112.727 și email 

informatii.concurs@anfp.gov.ro ’’ 

 

 

 

Preşedinte  

Vasile - Felix COZMA 
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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 

 

 
 

 

O R D I N 
 

pentru aprobarea condiţiilor de participare şi desfăşurare la concursul de recrutare pentru 

ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de  auditor, clasa I, grad profesional asistent – 

compartimentul Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Borsec,  

judeţul Harghita şi numirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
 

Având în vedere: 
 

- prevederile art. 22 alin. (1) lit. j),  art. 58 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

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

  - prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (r), cu modificările şi completările ulterioare ;  

- prevederile art. 20 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 26 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

În temeiul art. 21 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici (r), cu modificările şi completările ulterioare şi art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 

1000/2006  privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (r), cu 

modificările şi completările ulterioare: 

 

PREŞEDINTELE 

AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

emite prezentul 
 

O R D I N 
 

 

              Art. 1 – (1) Aprobă condiţiile de participare la concurs, la propunerea Primăriei oraşului 

Borsec, judeţul Harghita prin adresa nr. 2472/2018, completată cu fişa postului, pentru concursul de 

recrutare care se va desfăşura la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în vederea 

ocupării funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent – 

compartimentul Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Borsec, 

judeţul Harghita, în data de 06.08.2018, ora 10,00 -  proba scrisă; 
 

     (2) Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 

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

 

          (3) Condiţiile de  participare sunt: 

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

durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; 

Nr.  1634/2018 
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 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an. 

 

 
 

Art. 2 – Se constituie comisia de concurs, astfel:  

 

Preşedinte: Iuga Raluca Elena, expert, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 

Membru: Moldovan-Kemenes Ildiko-Anna, secretar al oraşului Borsec, judeţul Harghita; 

Membru: Patka Eniko, şef birou, Primăria oraşului Borsec, judeţul Harghita; 

 

Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de Duţă Dan Marian, consilier, Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici. 

 

 

Art. 3 – Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor, astfel: 
 

Preşedinte: Gudacu Beatrice, expert, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 

Membru: Fokt Paula, arhitect şef al oraşului Borsec, judeţul Harghita; 

Membru: Maier Klara, consilier, Primăria oraşului Borsec, judeţul Harghita. 

 

Secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor este asigurat de Duţă Dan Marian, consilier, 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

 

 

 

Preşedinte  

Vasile - Felix COZMA 

 

 
 


