Anexa nr.2

Sediu social: Comuna Pomîrla, Jud.Botoșani
CIF:23259919

ANUNȚ
Filiala Județeană Botoșani a Asociației Comunelor din România, cu sediul în comuna
Pomîrla, organizează în perioada 10 ianuarie -16 ianuarie 2018, ora 1000, concurs pentru
ocuparea a două posturi vacante și anume auditor intern, grad II pentru Compartimentul de
audit public intern Răchiți și auditor intern, grad I pentru Compartimentul de audit public
intern Ungureni.
A. Condiţii de desfăşurare:
- Depunerea dosarelor se va face în perioada 13 decembrie 2017 – 08 ianuarie 2018, între
orele 09-14, la sediul Filialei Județene Botoșani a Asociației Comunelor din România, din strada
Ion Pilat nr.9, Bloc G1, Et.1 –Botoșani
-Selecția dosarelor va avea loc miercuri, 10 ianuarie 2018.
-Data si ora probei scrise și a interviului se vor anunța prin publicare la sediul Filialei
Județene Botoșani a Asociației Comunelor din România din starda Ion Pilat nr.9, Bloc G1, Et.1 Botoșani, odată cu anunțarea rezultatelor probei anterioare.

B.Condiţii generale de participare:
-are cetăţenia română, cetăţenie a 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 condamnată 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.

C.Condiţii specifie de participare: (se stabilesc pe baza fişei postului, la propunerea
compartimentului de audit intern)
-Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
-Vechime în specialitatea studiilor :
- fără vechime pentru Compartimentul de audit public intern Răchiți;
- minimum 5 ani pentru Compartimentul de audit public intern Ungureni;

D.Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
-Cerere de înscriere la concurs adresată președintelui Filialei Județene Botoșani a Asociației
Comunelor din România;
-Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
-Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea de
specializări, precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
postului;
-Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă sau în
specialitatea studiilor, în copie, dacă situația impune;
-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 sau de către unităţile
sanitare abilitate;
-Curriculum vitae;
-Declarație pe propria răspundere care să ateste faptul că nu se află sub incidența conflictului
de interese (nu sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul
Filialei Județene Botoșani a Asociației Comunelor din România, precum și cu ordonatorii de
credite ai entităţiilor publice afiliate).

E. Bibliografia pentru ocuparea posturilor de auditor intern în cadrul Filialei Județene
Botoșani a Asociației Comunelor din România , poate fi descărcată de la adresa de internet:
www.acorbotosani.ro

F. Relaţiile suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0745253502 dna.Anca Gologan –
referent resurse umane din cadrul Filialei Județene Botoșani a Asociației Comunelor din
România sau la adresa de email:acor_botosani@yahoo.com .

Vă mulţumim.

Cu respect,
Dumitru CHELARIU
Președinte Fil.Jud.Botoșani a A.Co.R

Data: 07.12.2017
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Anexa nr.1

Aprobat
Președinte,
Dumitru Chelariu
07.12.2017

BIBLIOGRAFIE
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE AUDITOR INTERN, GRAD I ȘI GRAD II
LA FILIALA JUDEȚEANĂ BOTOȘANI A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

1.
Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată
prin Legea nr. 199/1997;
2.
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
3.

Legea cadru nr. 195/2006 a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;

4.

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

5.

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

6.
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
7.
Hotărârea de Guvern 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, cu modificările și completările ulterioare;
8.
Hotărârea de Guvern nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea
activității de audit public intern;

9.
Hotărârea de Guvern nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare
pentru asigurarea funcției de audit public intern;
10.
Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul financiar intern și controlul financiar
preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
11.
O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor
publice;
12.
O.S.G.G. nr. 200/2016 pentru modificarea şi completarea OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
13.
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita
auditorului intern;
14.
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme
profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
15.

Statutul Asociaţiei Comunelor din România;

16.
Modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit
public intern;
17.
Îndrumar privind modul de realizare a decontului de cheltuieli între entitatea publică
locală/structura asociativă organizatoare şi entităţile publice partenere în acordul de cooperare (site-ul
MFP, http://www.mfinante.ro/ucaapi/ghiduri);
18.
Îndrumar privind modul de realizare a planificării anuale şi multianuale la nivelul entităţilor
publice locale/structurilor asociative organizatoare care au organizată funcţia de audit public intern în
sistem de cooperare (site-ul MFP, http://www.mfinante.ro/ucaapi/ghiduri);
19.
Îndrumar privind modul de dimensionare a structurii de audit public intern la nivelul entităţii
publice locale/structurii asociative organizatoare (site-ul MFP http://www.mfinante.ro/ucaapi/ghiduri).

Secretar comisie,

