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ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS 
 

 

 Filiala Județeană Neamț a Asociației Comunelor din România anunță scoaterea la 

concurs a două posturi contractuale vacante: 

1 post de auditor intern, grad profesional principal, la Serviciul de audit public intern prin 

Cooperare din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România – perioadă 

nedeterminată; 

Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 La concursul pentru ocuparea posturilor de auditor intern pot participa numai 

candidaţii care au fost avizaţi favorabil la interviul de avizare, susţinut conform pct. 2.3.4.1. din 

Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1086/2013. 

  

a) Date referitoare la conţinutul şi depunerea dosarelor de avizare/participare la concurs: 

 documentele aferente dosarului de avizare, conform prevederilor pct. 2.3.4.1.1. din Normele 

generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013:  

1. curriculum vitae; 

2. declaraţia privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la 

incompatibilităţile auditorilor interni (model anexat); 

3. o lucrare în domeniul auditului public intern privind executarea misiunilor de audit intern 

de asigurare; 

4. 2 (două) scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului 

intern; 

5. documentele prevăzute la art. 6 din Anexa la H.G. nr. 286/2011: 

 cerere de înscriere adresată președintelui Filialei Județene Neamț a Asociației 

Comunelor din România; 

 actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii (copie); 

 documente care să ateste nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea unor 

specializări (copii); 

 carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în specialitatea 

studiilor (copie); 

 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 

sau de către unităţile sanitare abilitate. 
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 dosarele de avizare și cele de participare la concurs se depun la sediul Filialei Județene 

Neamț a Asociației Comunelor din România situat în str. Orizontului, nr.58, localitatea Săbăoani, 

judeţul Neamț, până la data de 21.04.2022, ora 16:30. 

 

b) Condiţii pentru participarea la concurs: 

 condiţiile generale: sunt cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 

din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, respectiv: 

 are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene 

sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în 

România; 

 cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 are capacitate deplină de exerciţiu; 

 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de 

unităţile sanitare abilitate; 

 îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

 nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 

serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 

corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 

reabilitarea.  

 

 Condiţii specifice: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în              

ştiinţe/domeniul economic;  

 experienţă în specialitatea studiilor:  

 minimum 5 ani pentru auditorul intern, grad profesional principal 

 cunoştinţe de utilizare a aplicaţiei Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint şi Outlook); 

 disponibilitatea la deplasări frecvente în comunele din judeţul Neamț 

aflate în aria de responsabilitate a Serviciului de audit public intern, precum şi, 

ocazional, pe teritoriul naţional, conform programelor de pregătire 

profesională planificate; 

 obţinerea avizului favorabil la interviul de avizare, susţinut conform pct. 

2.3.4.1. din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public 

intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013; 
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c) Date referitoare la interviul de avizare şi tipul probelor de concurs, locul, data şi ora 

desfăşurării acestora: 

 

1. Privind interviul de avizare: 
Interviul de avizare se susţine numai de către candidaţii care au fost declaraţi admiși la 

selecţia dosarelor. Acesta constă în susţinerea de către candidaţi a lucrării depuse în domeniul 

auditului intern privind executarea misiunilor de audit public intern de asigurare. 

Membrii comisiei de avizare acordă note de la 1 la 10 pentru fiecare probă (analiza 

lucrării și interviu) și stabilesc calificativul final astfel: 

a) slab, pentru medii sub 7; 

b) bine, pentru medii cuprinse între 7 și 9; 

c) foarte bine, pentru medii peste 9. 

Avizul este favorabil pentru calificativele bine și foarte bine și nefavorabil în cazul în 

care se obține calificativul slab. 

Obţinerea avizului favorabil constituie cerinţă obligatorie în vederea participării la 

probele de concurs. 
 

Interviul de avizare se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Săbăoani, localitatea 

Săbăoani, str. Orizontului, nr. 58, județul Neamț, în data de 02.05.2022, începând cu ora 10.00.  

 

 2. Privind tipul probelor de concurs: 
 Concursul se desfăşoară prin susţinerea a două probe, respectiv proba scrisă şi interviul: 

 proba scrisă se va desfăşura la sediul Filialei ACoR Neamț, comuna Săbăoani, 

localitatea Săbăoani, str. Orizontului, nr. 58, județul Neamț, în data de 04.05.2022, 

începând cu ora 10.00 (la proba scrisă pot participa numai candidaţii care au primit 

aviz favorabil la interviul de avizare); 

 interviul se va desfăşura la sediul Filialei ACoR Neamț, comuna Săbăoani, localitatea 

Săbăoani, str. Orizontului, nr. 58, județul Neamț, în data de 06.05.2022, începând cu 

ora 10.00  (la interviu pot participa numai candidaţii care au obținut minimum 50 de 

puncte la proba scrisă; în cadrul probei interviului se va efectua și testarea 

cunoștințelor de operare PC). Sunt admiși la interviu candidații care au obținut 

minimum 50 de puncte. 

 

d) Calendarul desfăşurării concursului: 
        - data limită de depunere a dosarelor de avizare/participare la concurs: 21.04.2022, ora 

16:30. 

- data susţinerii interviului de avizare: 02.05.2022, începând cu ora 10:00 

- data de afişare a rezultatelor la interviul de avizare: 03.05.2022, ora 15:00 ; 

- data susţinerii probei scrise (prima probă a concursului): 04.05.2022,  începând cu ora 

10:00; 

- data de afișare a rezultatelor la proba scrisă: 05.05.2022, ora 15:00; 

- data susţinerii interviului (a două probă a concursului): 06.05.2022, începând cu ora 

10:00; 
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- data afișării rezultatelor finale ale concursului: 09.05.2022. 

- termenele în care se pot depune contestaţiile: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatelor fiecărei probe de concurs (proba scrisă şi interviul);  

- rezultatul interviului de avizare nu se poate contesta; 

Rezultatele selecţiei dosarelor, rezultatele obţinute la interviul de avizare, la probele de concurs, 

precum şi rezultatele eventualelor contestaţii se vor afişa, în termenele menţionate mai sus, la 

sediul Serviciului de audit public intern din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației 

Comunelor din România situat în str. Orizontului, nr. 58, localitatea Săbăoani, judeţul Neamț, 

precum şi pe pagina de internet www.acorneamt.ro. 

  

 

e)Bibliografia pentru concurs: 

 

A. Auditul public intern: 

 Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare; 

 Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de 

cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern; 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind 

conduita etică a auditorului intern. 

 

B. Domeniul administrației publice locale și domeniul financiar-contabil: 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordinul ministrului finanţelor publice 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, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul 

de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii. 

 

C. Achiziţii publice şi valorificarea bunurilor: 

 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
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 Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor 

de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor; 

 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 

din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 

f) Tematica pentru concurs: 

 

A. Tematica concursului pentru ocuparea postului de auditor intern, grad profesional 

principal: 

I. Auditul public intern: 

1. Definirea termenilor cu care operează auditul public intern; 

2. Organizarea auditului public intern: Unitatea Centrală de Armonizare 

pentru Auditul Public Intern; entitățile publice locale/structurile asociative 

organizatoare; compartimentele de audit public intern constituite la nivelul 

entităților publice/structurilor asociative organizatoare. 

3. Organizarea auditului public intern în sistem de cooperare; 

4. Auditorii interni: principiile fundamentale și regulile de conduită; 

atestarea auditorilor interni; 

5. Norme aplicabile compartimentului de audit public intern și auditorilor 

interni: norme de calificare ale auditului public intern, norme de funcționare 

a auditului public intern. 

6. Planificarea, realizarea și raportarea activității de audit public intern – 

elaborarea planului anual și multianual de audit intern la nivelul fiecărei 

entități publice partenere și la nivelul structurii asociative organizatoare; 

7. Metodologia de desfășurare a misiunilor de audit public intern: misiunile 

de asigurare, misiunile de consiliere, misiunile de evaluare; 

8. Carta auditului public intern; 

9. Contravenții și sancțiuni. 

 

II. Domeniul administrației publice locale și domeniul financiar-contabil: 

1. Structurile asociative ale autorităților administrației publice locale; 

2. Autoritățile administrației publice locale: consiliile locale și primarii; 

3. Atribuțiile și funcționarea consiliului local; 

4. Atribuțiile primarului; 

5. Instituțiile, serviciile publice de interes local și aparatul de specialitate al 

primarului; 

6. Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora; 
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7. Secretarii unităților administrativ-teritoriale; 

8. Bunuri și lucrări publice; 

9. Definirea termenilor privind finanțele publice locale; 

10.  Veniturile și cheltuielile bugetare;  

11.  Principii, reguli și responsabilități în procesul bugetar; 

12.  Procesul bugetar; 

13.  Finanțarea instituțiilor publice; 

14.  Comitetul pentru finanțele publice locale; 

15.  Dispoziții generale din Legea nr. 82/1991 – legea contabilității; 

16.  Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; 

17.  Registrele de contabilitate ale instituțiilor publice; 

18.  Situațiile financiare ale instituțiilor publice; 

19.  Contravenții și infracțiuni prevăzute de Legea nr. 82/1991 – legea 

contabilității; 

20.  Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor; 

21.  Etapele organizării și efectuării inventarierii de natura activelor, 

datoriilor și capitalurilor; 

 

III. Achiziții publice și valorificarea bunurilor 

1. Definirea termenilor utilizați în procedura achizițiilor publice; 

2. Autorități contractante; 

3. Domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016; 

4. Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire; 

5. Modalități de atribuire; 

6. Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire; 

7. Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru; 

8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică; 

9. Contravenții și sancțiuni; 

10.  Dispoziții generale privind remediile și căile de atac în materie de 

atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a 

contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii; 

11.  Notificarea prealabilă; 

12.  Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională; 

13.  Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului; 

14.  Sistemul de remedii judiciar. 

 

g)Detaliile privind documentele solicitate, condiţiile generale şi specifice, calendarul 

desfăşurării concursului şi bibliografia sunt afişate la sediul Serviciului de audit public intern 

prin Cooperare din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România, situat în 
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str. Orizontului, nr.58, localitatea Săbăoani, judeţul Neamț, și pe pagina de Internet a Filialei 

Județene Neamț a A.Co.R., www.acorneamt.ro. 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. 0233.735391/0765.716.894, în zilele 

lucrătoare, între orele 08.30 – 16.30. 

 

 

 

Președinte, 

Filiala Județeană Neamț a Asociației Comunelor din România 

Șchiopu Petrică, 

Primarul comunei Bârgăuani 

Județul Neamț 
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