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UNATC  „ I L Caragiale”  organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: audit public intern gr. I, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:

CERINŢE: Studii superioare economice;
VECHIME: minim 5 ani în specialitatea studiilor;
Aviz favorabil MEN ce se va obține după faza de selecție a dosarelor conf. Hot nr. 
1086/2013, respectiv Ordin MEN nr. 5509/2017

ÎNSCRIERE:

-  cerere de înscriere, formular tip, care se va completa la sediul universităţii;  
-  C.I. (original şi copie);
-  Certificat naștere (original şi copie);
-  diplome de studii (original şi copie);
-  copie carnet de muncă, conformă cu originalul, sau  după caz, adeverinţă care 
atestă vechimea în muncă, în specialitatea studiilor;
-  adeverinţă medicală, care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
- curriculum vitae;
- două scrisori de recomandare;
- declarație conform Legii 672/2002;
- Avizul Ministerului Educației Naționale.

Înscrierea şi depunerea dosarului se va face la Serviciul Resurse Umane începând cu 
data de 28.07.2021 până în data de 10.08.2021 ora 16.00.

Concursul consta în: 
Probă scrisă şi interviu.
Probă scrisă în data de 16 august 2021,  ora 10.00 , 
Probă interviu în data de 19 august 2021,  ora 10.00 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul universităţii din str. Matei Voievod nr. 
75-77, sector 2, Bucureşti sau la telefon 0733400943
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● Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale cu modificările și 
completările ulterioare;                         

● Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern,  republicată;
● HG nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind execitarea 

activității de audit public intern;
● OMFP nr.252/2004 pentru aprobarea Codului de conduită etică a 

auditorului intern;
● Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu completările şi 

modificările ulterioare;
● Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
● Ordinul Ministerului 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; 

● Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
● Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităților publice;
● Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul 

financiar preventiv, republicată;
● OMFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale 

referitoare la execitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific 
de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de 
control financiar preventiv;

● Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice.
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● Rolul şi obiectivele auditului public intern;
● Organizarea şi atribuţiunile compartimentului de audit public intern;
● Elaborarea planului de audit public intern;
● Carta auditorului intern;
● Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv în instituţiile 

publice;
● Procesul bugetar;
● Principii, reguli şi responsabilităţi în procesul bugetar;
● Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
● Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

publice, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 
legale;

● Organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii;
● Finanțarea și patrimoniul universităților.


