
 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

                                     Nr.4843/04.05.2021 

ANUNT SITE/AVIZIER 

In conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020, 

Primăria oraşului Isaccea, judeţul Tulcea 

 

        Organizează concurs pentru  ocuparea funcției publice vacante de auditor, clasa I, grad 

profesional superior,8 ore/zi, pe perioada nedeterminata, Compartiment Audit din cadrul Primăriei 

orașului Isaccea, județul Tulcea 

         

        Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, str. 1 

Decembrie, nr.25, Sala de Consiliu-etaj 1, camera 105. în data de 04.06.2021, ora 09,00 – proba 

scrisă,  interviul va fi organizat in conformitate cu prevederile art.56 din H.G.nr.611/2008. 

       

       Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 04.05.2021-24.05.2021 (ora 15). 

       Selectia dosarelor va avea loc in perioada: 25.05.2021-31.05.2021. 

        

       Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art.3 din H.G. 

nr.286/2011, precum și  următoarele cerințe/competențe specifice:  

- Studii : universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in 

domeniul stiintelor economice; 

- Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.465, alin.1 

coroborat cu art.613 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu exceptia 

avizului psihologic; 

- Vechimea in specialitatea studiilor necesare minim 7 ani; 

 

             La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc  condițiile legale și condițiile 

specifice de recrutare și al căror dosar este întocmit și depus în termen. 

 Dupa încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare nu se vor mai primi 

documente în vederea completarii acestora, cu excepția situațiilor in care candidații au depus în 

termen declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că nu au antecedente penale, caz în 

care cazierul judiciar,în original, va fi depus cel târziu până la data probei interviului.  

 Dupa depunerea dosarelor de candidat, comisia de concurs va verifica corectitudinea 

întocmirii dosarelor candidaților,respectiv îndeplinirea de către aceștia a condițiilor de 

participare la concurs. 

 Comunicarea  rezultatelor la selecția dosarelor se face prin mențiunea admis/respins iar la 

probele urmatoare prin acordare de punctaj cu mentiunea admis/respins, cu afisare la avizierul 

institutiei si pe pagina oficiala www.isaccea.ro, in termenele prevazute conform Calendarului de 

desfasurare al concursului, anexa la prezenta. 

 Dupa afisarea la fiecare din etapale concursului, candidații nemultumiti de rezultate pot 

depune contestatie in termenul prevazut in calendar. 

 Tematica/Bibiografia este parte componenta a prezentului anunt. 

 In cadrul probei scrise se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului. 

ROMÂNIA 

ORAŞ ISACCEA 

JUDEŢUL TULCEA 

 
                        Str. 1 Decembrie ,Nr .25 , Tel. 0240/506600, Fax 0240/506623 

               E-mail : secretariatisaccea@gmail.com; www.isaccea.ro 

                                                  resurseumaneisaccea@gmail.com 
 

http://www.isaccea.ro/
http://www.isaccea.ro/


          In cadrul interviului se testeaza cunostintele teoretice pe baza bibliografiei, abilitatile,  

aptitudinile si motivatia candidatilor si se va desfasura conform unui plan stabilit de comisia de 

concurs care va include urmatoarele criterii de evaluare: cunostinte teoretice si abilitati practice 

impuse de functie,capacitatea de analiza si sinteza,comportamentul in situatii de criza, initiativa 

si creativitate. 

 

          Dosarele de inscriere la concurs se depun in termenul precizat mai sus la sediul Primariei 

orasului Isaccea, str. 1 Decembrie, nr.25, judetul Tulcea (ghiseul unic-parter) si trebuie sa 

contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 alin.(1) H.G. nr.611/2008, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare;(Anexa nr.1) 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) 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; 

g) curriculum vitae în format Europass; 

h) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de 

lucrator al securitatii sau colaborator al acesteia; 

           Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării 

conformității copiilor cu acestea.  

           Modelul orientativ al adeverintei mentionate la pct.d) este prevazut in Anexa nr.2. 

Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut in anexa nr.2 trebuie sa cuprinda elemente 

similar celor prevazute in anexa nr.2 si din care sa rezulte cel putin urmatoarele 

informatii:functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea 

acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum 

si vechimea in specialitatea studiilor. 

 

           Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele 

emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stability de Ministerul Sanatatii Publice. 

          Copiile de pe actele prevazute se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele 

originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de 

concurs, cu exceptia actului de identitate. 

         La data depunerii dosarului, cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declarartie pe propria 

raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat 

expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia 

publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe 

tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub 

sanctiunea neemiterii actului administrative de numire. In situatia in care candidatul solicita 

expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia 

publica competent, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate 

la nivel institutional. 

           Formularul de inscriere prevazut in anexa nr.1 se pune la dispozitie candidatilor de catre 

autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina 

de internet a acesteia in format deschis, editabil, in cadrul sectiunii dedicate publicitatii 

concursului, precum si la sediu, in locul special amenajat pentru desfasurarea de activitati de 

informare si relatii publice, in format letric. 



           Vor fi avute in vedere formele actelor normative modificate si actualizate pana la data de 

04.05.2021. 

           
Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de reprezentantul Compartimentului 

Resurse Umane, Salarizare, Autoritate Tutelară –telefon: 0240/506600. 

       Anexe la prezentul anunt : 

- Cerere participare concurs – model( Anexa 1); 

- Model adeverinta de vechime (Anexa 2) 

- Declaratie pe propria răspundere privind antecedentele penale (Anexa 3) 

- Calendarul desfășurării concursului (Anexa 4) 

- Bibliografia concursului (Anexa 5) 

- Fisa post (Anexa 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        Anexa nr.1 

 

                                    

 

                                     CERERE PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

  

Subsemnatul(a)_______________, fiul(fiica) lui _____________ și al (a)__________________, 

născut(ă) la data de __________, în localitatea _______________, 

județul___________,cetățenia_________________,posesor/posesoare al/a cărții de identitate 

seria____, nr.____, eliberată de __________________, la data de _______________, cu 

domiciliul în localitatea______________,județul_____________, 

str.______________,nr.__,bl.___, sc.___, et.__, ap.___, vă rog să aprobați înscrierea la concursul 

organizat pentru  ocuparea funcției publice vacante de auditor, clasa I, grad profesional 

superior,8 ore/zi, pe perioada nedeterminata, Compartiment Audit din cadrul Primăriei orașului 

Isaccea, județul Tulcea. 

Am luat cunoștință de condițiile de selecționare și participare la concurs. 

Sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu 

prevederile legislației aplicabile domeniului de protecție a datelor cu caracter personal.  

 

Semnătura       Data 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Anexa nr.2 
                                           ADEVERINŢĂ 

 

         Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna __________________________________, 

posesor/posesoare al B.I./C.I. seria ____, nr. ______________, CNP _________________, a 

fost/este angajatul/angajata ____________________________, în baza actului administrativ de 

numire nr. _____/contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de _____ 

ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a 

salariaţilor cu nr. _____/________________, în funcţia/meseria/ocupaţia de1 

___________________. 

        Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de 

muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel2 ______________, în 

specialitatea _______________________________________. 

         Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna 

_____________________________________ a dobândit: 

- vechime în muncă: ______ ani ______ luni _____ zile; 

- vechime în specialitatea studiilor: _____ ani ______ luni ______ zile. 

         Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit 

următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de 

muncă/raporturilor de serviciu): 

 

Nr. 

crt. 

Mutaţia 

intervenită 
Data 

Meseria/Funcţia/Ocupaţia cu 

indicarea clasei/gradaţiei 

profesionale 

Nr. şi data actului 

pe baza căruia se 

face înscrierea şi 

temeiul legal 

Salariul  

           

        În perioada lucrată a avut ____ zile de concediu medical şi ____ concediu fără plată. 

        În perioada lucrată, dlui/dnei ____________________________________ nu i s-a aplicat 

nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară _____________. 

        Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele 

cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete. 

 

Data 

_______________ 

Numele şi prenumele reprezentantului legal al 

angajatorului3 

_______________________ 

Semnătura reprezentantului legal al angajatorului 

________________________ 

Ştampila angajatorului 

________________________ 
1Prin raportare la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc 

funcţii. 
2Se va indica nivelul de studii (mediu/superior). 
3Persoana care potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezintă 

angajatorul în relaţiile cu terţii. 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                         Anexa nr.3 

 

DECLARAŢIE pe propria răspundere privind antecedentele penale 

 

 

Subsemnatul(a)_______________, fiul(fiica) lui _____________ și al 

(a)__________________, născut(ă) la data de __________, în localitatea _______________, 

județul___________,cetățenia_________________,posesor/posesoare al/a cărții de identitate 

seria____, nr.____, eliberată de __________________, la data de _______________, cu 

domiciliul în localitatea______________,județul_____________, 

str.______________,nr.__,bl.___, sc.___, et.__, ap.___,cunoscând prevederile art. 326 din Codul 

Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că nu am antecedente penale şi nu 

fac obiectul nici unei proceduri de cercetare sau de urmărire penală . 

 Notă: În situaţia în care, în urma selecţiei dosarelor, sunt declarat/ă admis/ă pentru 

susţinerea concursului, mă oblig să depun cazierul judiciar în original la dosarul de concurs, până 

cel târziu la data desfăşurării primei probe a concursului, respectiv data de 04.06.2021(proba 

scrisă). 

 

 

 

Semnătura       Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 



 

 

                                   Anexa nr.4 

 

CALENDAR  

de organizare şi desfăşurare a concursului pentru  ocuparea funcției publice vacante de 

auditor, clasa I, grad profesional superior,8 ore/zi, pe perioada nedeterminata, 

Compartiment Audit din cadrul Primăriei orașului Isaccea, județul Tulcea 

 

 

ACTIVITATE DATA 

Publicare anunt 04.05.2021 

Constituire comisie concurs 29.04.2021 

Depunere dosare candidati 04.05.2021-24.05.2021 

Selectia dosarelor de concurs  25.05.2021-31.05.2021 

Depunere eventuale contestatii selectie dosare 02.06.2021 

Solutionare eventuale contestatii selectie 

dosare 

03.06.2021 

Proba scrisă 04.06.2021 

Afisare rezultat proba scrisă  04.06.2021 

Depunere eventuale contestatii proba scrisă 07.06.2021 

Solutionare eventuale contestatii proba scrisă  08.06.2021 

Interviul 09.06.2021 

Depunere eventuale contestatii proba interviu 10.06.2021 

Solutionare eventuale contestatii interviu 11.06.2021 

Afisare rezultate finale 14.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

                                       Anexa nr.5 

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA  

Pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior,8 

ore/zi, pe perioada nedeterminata, Compartiment Audit din cadrul Primăriei orașului 

Isaccea, județul Tulcea 

 

 

 Bibliografie generala: 

 

- Constitutia Romaniei, republicata; 

- Titlul I si II ape partii a VI-a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 Bibliografie specifica: 

 

- Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor 

publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de 

audit public intern, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- O.G. nr.119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind 

conduita etica a auditorului intern, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului 

specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control 

financiar propriu, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

- Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                        Anexa nr.6 

 

Atributiile prevazute in fisa postului: 

a. Compartimentul Audit Public Intern este constituit distinct în subordinea directă a 

Primarului oraşului Isaccea, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de 

activităţile Primăriei oraşului Isaccea. Prin atribuţiile sale, Compartimentul de Audit 

Public Intern nu trebuie să fie implicat în exercitarea activităţilor auditabile sau în 

elaborarea procedurilor specifice, altele decât cele de audit intern. Activitatea de 

audit public intern nu trebuie să fie supusă ingerinţelor de nicio natură, începând de 

la stabilirea obiectivelor de audit, realizarea efectivă a lucrărilor specifice misiunii şi 

până la comunicarea rezultatelor acesteia. 

b. elaborează norme metodologice proprii, specifice Primăriei oraşului Isaccea, privind 

exercitarea auditului public intern cu avizul conform al Direcției Generale Regionale 

a Finanțelor Publice Galaţi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Tulcea.Pentru avizarea normelor proprii specifice, entităţile publice au obligaţia de a 

transmite structurilor abilitate, în termen de 90 de zile lucrătoare, de la data luării 

deciziei de elaborare/actualizare, cu aprobarea conducerii entităţii publice, proiectele 

de norme proprii semnate pe fiecare pagină de şeful compartimentului de audit 

public intern; 

c. elaborează proiectul planului de audit strategic (multianual), pe baza activităţilor 

identificate,de regulă pe o perioadă de 3 ani; 

d. elaborează proiectul planului  anual de audit public intern, pe baza evaluării riscului 

asociat diferitelor activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni şi îl înaintează spre 

aprobare Primarului Oraşului Isaccea; 

e. actualizează proiectul planului de audit public intern în funcţie de evenimentele 

legislative şi organizatorice sau la solicitarea expresă a  Direcției Generale 

Regionale a Finanțelor Publice Galaţi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Tulcea ori a Camerei de Conturi; 

f. efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de 

management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt 

conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi 

eficacitate; 

g. auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în Primăria 

oraşului Isaccea, inclusiv din entităţile aflate în subordine, cu privire la formarea şi 

utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public cel 

puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, la următoarele: 

1. activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică 

din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către 

beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă; 

2. plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile 

comunitare; 

3. administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau 

închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

4. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al 

unităţilor administrativ-teritoriale; 

5. constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a 

titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 

6. alocarea creditelor bugetare; 

7. sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

8. sistemul de luare a deciziilor; 

9. sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de 

sisteme; 

10. sistemele informatice; 



h. notifică structura care va fi auditată cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de 

                       declanşarea misiunii de audit iar  în cadrul misiunii de audit public intern, auditorul   

                        intern realizează următoarele acțiuni: 

                        1. colectează şi prelucrează informaţiile cu caracter general despre 

                            structura auditată, în vederea pregătirii misiunii de audit public intern; 

                        2. identifică obiectivele misiunii de audit și efectuează analiza riscurilor asociate 

                            acestora în vedere ierarhizării operațiunilor ce urmează a fi auditate; 

                        3. realizează testări pentru producerea dovezilor de audit public intern, în baza 

                           cărora formulează constatări, concluzii şi recomandări; 

 

                        4. întocmeşte formularele constatărilor de audit public intern în cazul identificării 

                            unor disfuncţii/iregularităţi; 

                        5. întocmeşte dosarele de audit public intern şi le păstrează/arhivează în mod 

                            corespunzător; 

                        6. elaborează un proiect de raport de audit public intern la sfârşitul fiecărei 

                            misiuni de audit şi îl transmite structurii auditate; 

                        7. analizează punctele de vedere transmise de structura auditată şi organizează   

                            reuniunea de conciliere; 

                         8. transmite raportul de audit public intern finalizat structurii auditate, pentru  

                             analiză şi avizare; 

                         9. urmăreşte şi verifică recomandările formulate în raportul de audit public intern   

                             pentru implementare în termenele stabilite; 

i. în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat 

Primarului oraşului Isaccea, sau conducătorilor instituţiilor subordonate auditate în 

termen de 3 zile lucrătoare de la constatare; 

j. auditorul intern propune, după caz, suspendarea misiunii de audit public intern în 

cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, cu acordul conducătorului 

entităţii publice care a aprobat misiunea, dacă din analiza preliminară a verificărilor 

efectuate se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele de audit 

intern (limitarea accesului, informaţii insuficiente, etc.) 

k. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din 

activităţile misiunilor de audit; 

l. misiunile dispuse de UCAAPI se cuprind în planul anual de audit public intern al 

compartimentelor de audit public intern, se realizează în bune condiţii şi se 

raportează în termenele fixate. Modalitatea de planificare, derulare, realizare şi 

raportare respectă în totalitate procedura stabilită de UCAAPI; 

m. informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii 

publice auditateîn termen de 10 zile calendaristice de la încheierea trimestrului; 

n. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern,care prezintă modul de 

realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern şitransmit raportul la 

UCAAPI, până la data de 31 ianuarie a anului următor, pentru anul încheiat, şi până 

la 31martie  la Curtea de Conturia anului următor, pentru anul încheiat; 

o. respectă etapele, procedurile şi întocmeşte toate documentele prevăzute de Normele 

generale privind exercitarea activităţii de audit public intern; 

p. elaborează Carta auditului public intern şi respectă prevederile Codului privind 

conduita etică a auditorului intern; 

q. elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele 

activităţii de audit public intern; 

r. depune toate eforturile în exercitarea atribuţiilor şi ia în considerare următoarele 

elemente: 

1. perioada de lucru necesară pentru atingerea obiectivelor misiunii de audit public  

      intern; 

                         2. complexitatea şi importanţa domeniilor auditate; 

                         3. pertinenţa şi eficacitatea procesului de management al riscurilor şi de control  

                              intern; 

                         4. probabilitatea existenţei erorilor, iregularităţilor, disfuncţionalităţilor sau a  



                            fraudei; 

                         5. costurile implementării unor activităţi de control suplimentare în raport cu    

                              avantajele  preconizate; 

s. îmbunătăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi valorilor în cadrul formării profesionale  

      continue se  realizează prin: 

 

                       1. participarea la cursuri şi seminare pe teme specifice domeniilor cadrului general 

     de competenţe profesionale sau specifice entităţii publice; 

                       2. studii individuale; 

                       3. publicarea de materiale de specialitate; 

                  t. realizează misiunile dispuse de Curtea de Conturi a României prin Camera de Conturi 

                    Tulcea care sunt cuprinse în planul anual de audit public intern al Compartimentului de  

                     audit public  intern, în bune condiţii şi se raportează în termenele fixate; 

                  u. realizarea misiunilor ad-hoc cu caracter excepţional în baza ordinului de serviciu şi cu   

                     aprobarea conducătorului instituţiei; 

                  v. participarea la acţiunile organizate şi desfăşurate la UCAAPI şi la Curtea de Conturi.  

                  w. respectarea Codului privind conduita etică a auditorului public intern şi crearea 

                       cadrului etic necesar. 

Atribuţii generale: 

                  1.Utilizează în mod corespunzător aplicaţia informatică Doc Manager – secţiunea  

                     Registratură – cu respectarea termenelor de soluţionare şi/sau răspuns în ceea ce 

priveste           documentele care îi sunt repartizate spre rezolvare. Respectă legenda de 

culori din cadrul aplicaţiei  în funcţie de starea documentelor şi modul de rezolvare al 

acestuia, având totodată obligaţia de a  ataşa fiecărui document de rezolvat, inclusiv 

celui din oficiu, solicitarea, soluţionarea şi/sau răspunsul în format electronic (scanat), 

acolo unde se impune această operaţiune. 

                  2. Răspunde de respectarea programului de lucru şi a disciplinei în cadrul serviciului.  

3. Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, 

utilizarea  

                internetului, etc.). 

4. Are obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi 

confidenţialitate în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia 

cunoştiinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia 

informaţiilor de interes public. 

5. În exercitarea profesiei şi în legătura cu aceasta, este independent profesional şi nu 

poate fi supus nici unei îngrădiri sau presiuni de orice tip, fiind protejat de lege 

împotriva acestora. 

6. Neîndeplinirea întocmai şi la timp a sarcinilor prevăzute în prezenta fişă a postului 

atrage după sine, în funcţie de gravitate sau consecinţe, răspunderea administrativă, 

civilă sau penală. 

7. Pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei, în temeiul unei 

hotărâri judecătoreştidefinitive şi irevocabile, funcţionarul public va fi obligat la 

plata daunelor solidar cu instituţia. 

8. Răspunde şi urmăreşte îndeplinirea dispoziţiilor primarului şi a hotărârilor consiliului  

    local şi a altor acte normative cu privire la activitatea compartimentului. 

 9. Respectă toate obligaţiile/îndatoririle ce rezultă din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, Regulamentul de Ordine  Interioară, Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare. 

 10. Are obligaţia respectării întocmai a regimului juridic al conflictului de interese şi al 

incompatibilităţilor, stabilite potrivit legii şi procedurilor interne. 

11. Are obligaţia respectării prevederilor perfecţionării continue a cunoştinţelor 

profesionale. 

12. Răspunde de respectarea măsurilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în 

     domeniul situaţiilor de urgenţă conform prevederilor legale, a fişelor de instruire  

      individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă, a dispoziţiilor primarului, 



hotărârilor de consiliu local. 

13. Contribuie la elaborarea, dezvoltarea şi actualizarea procedurilor specifice de lucru.  

14. În cazul în care identifică un risc, completează şi transmite formularul de alertă de 

risc Comisiei de monitorizare SCIM. 

15. În cazul în care identifică o neregulă, completează şi transmite formularul de alertă  

       responsabilului cu neregulile. 

16. Aplică politica de siguranţă a datelor la nivelul compartimentului/serviciului. 

17. Asigură arhivarea documentelor create, în conformitate cu dispoziţiile legale și a  

      nomenclatorului arhivistic și păstrarea inventarelor arhivistice și a proceselor verbale 

de predare-primire, după caz. Predarea la arhiva instituției va avea loc în primul 

trimestru al  anului pentru documentele create/elaborate cu un an anterior celui 

predării. 

 18. Respectă prevederile legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi  

       consimte să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal a căror 

prelucrare o  efectuează în condiţiile legii, în virtutea atribuţiilor de serviciu, inclusiv 

după încetarea activităţilor de prelucrare a acestor date. 

 

 

 

 

 

 


