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ANUNŢ 

Sistem de management 
certificai 

ISO 9001 / ISO 14001 

privind organizarea şi desfăşurarea la nivelul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 a 
concursului/examenului pentru ocuparea postului de execuţie vacant de auditor, gradul profesional IA, în cadrul 

Compartimentului Audit Intern 

În temeiul prevederilor art. 18 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea 

Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar 

plătit din fonduri publice 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 
cu sediul în Bd. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucureşti 

organizează concurs/examen de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor funcţii 
contractuale de execuţie vacante la nivelul instituţiei. 

Denumirea postului vacant: 

1 post - auditor, gradul profesional IA, Compartimentul Audit Intern 

Număr posturi : 

1 post de execuţie vacant, cu normă întreagă de 8 ore/zi, cu repartizarea programului de lucru 8 ore zi, cu 

durată nedeterminată 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul 

privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

d) 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; 

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

t) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, 

contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni 



săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale 

pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a 

exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de 

aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; 

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional 

automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra 

minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de 

Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h). 

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

Pentru postul de auditor, gradul profesional IA, in cadrul Compartimentului Audit Intern 

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic, juridic; 

• studii universitare de masterat; 
• vechimea in specialitate necesară: minim 6 ani si 6 luni. 

CERINŢE SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România. Prin excepţie pot fi angajaţi şi cetăţeni 

străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii; 

b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit; 

c) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

d) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului; 

e) persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după 

caz; 

f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, 

contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu 

excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 

ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru 

săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii 

sau a exercitării unei profesii; 

h) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă. 



ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS: 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 

1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului 

contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice; 

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

valabilitate; 

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; 

d) copiile documentelor care atestă 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; 

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în 

muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; 

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al 

candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; 

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. 

(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni 

sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind 

organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru 

candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice 

entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu 

dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică 

a unei persoane; 

i) curriculum vitae, model comun european. 

* Modelul adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 

pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din 

sectorul bugetar platit din fonduri publice; 

* Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, 

în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării 

de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de 

încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii. 

* Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de 

handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „ conform cu 

originalul" de către secretarul comisiei de concurs. 



* Documentul prevăzut la fit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. 

În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 

originalul documentului prevăzut la fit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. 

Pentru obtinerea avizului candidatii vor depune si un dosar care cuprinde următoarele documente: 

1. Curriculum vitae; 

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

auditorilor interni; 

3. O lucrare în domeniul auditului public intern; 

4. Două scrisori de recomandare de la personae cu experienţă în domeniul auditului intern. 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI: 

Perioada de depunere a dosarelor: de la data de 31.01.2023, ora 08.00 si până la data de 13.02.2023, 

ora 16.00, la sediul instituţiei din Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, Bucureşti. 

Selecţia dosarelor: în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. 

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de 

selecţie a dosarelor. 

* După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în 

termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest 

drept. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor 

va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de 

maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la 

contestaţiile depuse se face imediat după soluţionarea contestaţiilor. 

Proba interviului pentru obtinerea avizului de Ia B.A.I - SlMB în perioada 16-22.02.2023 la Biroul 

Audit Public Intern din cadrul Primăriei Sector I Bucureşti, str. Mureş nr. 18-24 

Rezultatul avizării dosarului: se transmite în 2 zile lucrătoare de la data susţinerii interviului. 

Proba scrisă: 07.03.2023, ora 10.00 la sediul institutiei din Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1. 

Afişarea rezultatelor probei scrise: în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei 

scrise. 

* După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă/practică, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie 

în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest 

drept. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, comisia de soluţionare a contestaţiilor va 

analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului 



de depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face imediat după soluţionarea 

contestaţiilor. 

Proba interviului: 09.03.2023, ora 10.00 la sediul institutiei din Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1. 

Afişarea rezultatelor probei interviului: în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei 

interviului. 

* După afişarea rezultatelor obţinute la proba interviului, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în 

termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei interviului , sub sancţiunea decăderii din acest 

drept. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va 

analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi 

lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se 

face imediat după soluţionarea contestaţiilor. 

Afişarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la 

expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru proba interviului. 

Tematica si Bibliografia 
de concurs pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant 

auditor, gradul profesional IA, în cadrul Compartimentului Audit Intern 

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ: 

• Organizarea şi funcţionarea Administraţiei Domeniului Public Sector I ; 

• Organizarea şi funcţionarea compartimentului de audit public intern; 

• Obiectivele şi sfera de activitate a auditului public intern; 

• Cadrul de reglementare în domeniul auditului public intern; 

• Metodologia planificării şi derulării misiunilor de asigurare, a misiunilor de consiliere şi a 

misiunilor de audit ad-hoc; 

• Planificarea activităţii de audit public intern; 

• Etapele, procedurile şi documentele elaborate în derularea misiunilor de audit; 

• Normele aplicabile compartimentului de audit public intern şi auditorilor interni; 

• Drepturile, obligaţiile, responsabilităţile şi interdicţiile auditorilor interni; 

• Colectarea şi prelucrarea informaţiilor şi elaborarea Programului misiunii de audit intern; 

• Desfăşurarea intervenţiei la faţa locului; 

• Comunicarea rezultatelor activităţii de audit intern; 

• Urmărirea recomadărilor; 

• Raportarea activităţii de audit public intern; 



• Asigurarea calităţii activităţii de audit intern; 

• Asigurarea independenţei şi obiectivităţii în auditul intern; 

• Carta auditului intern; 

• Sistemul de control intern/managerial; 

• Conduita etică a auditorului intern; 

• Controlul financiar preventiv; 

• Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

• Derularea procedurilor de achiziţii publice; 

• Cap.II - Salarizarea, conform Legii 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

BIBLIOGRAFIE: 

• 1 Legea nr. 672 /2002 privind auditul public intern, cu modificările si completările ulterioare; 

• Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern aprobate prin HG nr. 

1086/2013; 

• Codul privind conduita etică a auditorului intern aprobat prin OMFP nr. 252/2004; 

• Codul controlului intern managerial al entităţilor publice aprobat prin OSGG nr. 600/2018; 

• Legea nr. 82/1991, Legea Contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• OMFP 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; 

• Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

• Legea 273/2006 privind finanţele publice locale; 

• Ordonanţă de urgenţă 57/2019 privind Codul administrativ; 

• Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

şi completările ulterioare, anexa nr.VIII- familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie" 

• Regulamentul de Organizare si Funcţionare al ADP Sector 1; 



Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei Administraţiei Domeniului Public Sector 1, Bucureşti 

din Bd. Poligrafiei nr. 4, Sectorl-Biroul Resurse Umane-Secretariat, telefon 031 9440, sau pe pagina de internet a 

instituţiei https://adp-sector l .ro 


