
Condiții generale de participare la concurs: 

a) are cetațenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

c) are capacitate deplină de exercițiu; 

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

unei fișe medicale eliberate de medicul de familie; 

e) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs 

f) nu are cazier judiciar. 

g) alte conditii stabilite prin fisa postului aprobata in conditiile legii. 

 



I. CONDIȚIILE SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS, ACTELE NECESARE ȘI 

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE AUDITOR PUBLIC INTERN ȘI 

PENTRU POSTUL DE CONTROLOR FINANCIAR (CFP) ÎN CADRUL 

COMPARTIMENTULUI AUDIT ȘI CONTROL FINANCIAR  

 

A. Condiții specifice de participare la concurs: 

-  studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diplomă de licență; 

- Experiență profesională de minim 7 ani; 

- cunostinte operare calculator, experienta in operarea softurilor de contabilitate si a programelor 

de raportare financiara; 

-  experienta in managementul proiectelor constituie un avantaj; 

- cunoasterea unei limbi de circulatie international constituie un avantaj. 

 

B. Actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere la concurs: 

1. Cerere de înscriere la concurs (Anexa nr. 1 se va procura de la Compartimentul Resurse 

umane); 

2. Copia actului de identitate; 

3. Copia certificatului de naștere; 

4. Copia certificatului căsătorie (dacă este cazul); 

5. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări; 

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare 

abilitate; 

7. Cazier judiciar; 

8. Curriculum vitae; 

9. Copie a Carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă 

și/sau în specialitatea studiilor; 

10. Declarație privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la 

incompatibilitățile auditorilor interni; 

11. O lucrare în domeniul auditului public intern; 

12. Două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern. 

 

Nota: Documentele se vor prezenta în original, fiind certificate pentru conformitate cu originalul 

la Compartimentul Resurse Umane. 

 

 

 

 



În vederea numirii candidatului declarat admis în urma concursului, se va solicita avizul 

Coordonatorului compartimentului de audit public intern pentru cercetarea științifică al entității 

publice ierarhic superioare conform pct. 2.3.3.1. lit. b) din  Hotărârea nr. 1086/2013 pentru 

aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern publicată în 

Monitorul Oficial nr. 17/10.01.2014. 

 

C. Bibliografie 

- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de 

audit public intern; 

- Ordin Nr. 5.509/2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si 

exercitarea activitatii de audit public intern la nivelul Ministerului Educatiei Nationale si in 

entitatile publice aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educatiei 

Nationale la nivelul carora nu exista norme specifice de audit public intern, intocmite conform 

prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.086/2013,si a Cartei Auditului Intern aplicabile 

Compartimentului de audit intern al Ministerului Educatiei Nationale; 

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

- Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv; 

- Ordin nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele 

care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea 

nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 134/2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de 

cheltuieli pentru activități de Cercetare – Dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la 

bugetul de stat; 

- H.G. nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare – Dezvoltare și Inovare 

pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III); 

- H.G. nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza carora se calculeaza costurile salariale directe la 

contractele de finantare incheiate din fonduri bugetare, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinul nr. 1056//2016 Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare 

la calculul rezultatului fiscal ; 

- Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 

si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE; 

- O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate; 

- Legea nr. 448/2006 (r1) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 



- Legea nr. 227/2015  Legea privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  Odinul comun Nr. 2.326 din 29 august 2017 privind stabilirea procedurii de acordare a 

facilitatii fiscale prevazute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.C.I. Nr. 

2.855 din 29 august 2017); 

- H.G. Nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor siinstitutiilor 

publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in 

interesul serviciului; 

-  H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman t rimis in 

strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- LEGE nr. 98/2016  privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea 82/1991 - Legea Contabilității - republicată, cu modificările și completările ulterioare 

- OMFP nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând 

standardele de control intern/managerial la entitățile publice si pentru dezvoltarea sistemelor 

de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. Nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2016-2020, a 

seturilor de indicatori de performanta, a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie 

si a surselor de verificare, 

a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor 

de evaluare,precum si a standardelor de publicare  

a informatiilor de interes public. 

Nota : pentru legislația mentionată mai sus se vor avea în vedere toate actualizările 

determinate de modificări, completări și republicări până la data susținerii concursului 
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