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TEMATICĂ 

1.Cunoașterea și respectarea legislației în vigoare 

2.Cunoașterea legislației privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 

3.Cunoașterea și respectarea tuturor formelor de disciminare 

4.Reglementarea cadrului general privind raporturile de muncă 

5.Reglementarea cadrului general pentru organizarea și funcționarea autorităților și instituțiilor 

administrației publice  

6.Cunoașterea și respectarea normelor metodologice 

7.Cunoașterea gestionării financiare a fondurilor externe nerambursabile 

8.Cunoașterea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene 

9.Cunoașterea și gestionarea financiară a fondurilor europene 

10.Cunoașterea prevederilor legale privind documentele financiar – contabile 

11.Cunoașterea prevederilor legale privind achizițiile publice  

12.Cunoașterea și respectarea normelor metodologice 

13.Cunoașterea și respectarea legislației  

 


