ORAŞUL COPŞA MICĂ
Aleea Castanilor, nr. 8
tel. 0269/840120, fax. 0269/840149
e-mail: primaria_copsa@birotec.ro
website: www.copsa-mica.ro
CF : 4 4 0 6 2 0 7

ANUNT
ORASUL COPSA MICA organizeaza

concurs pentru ocuparea functiei publice de executie de

auditor.
1. Denumire functiei publice de executie vacante:
auditor, clasa I, grad profesional superior - la compartimentul audit intern din aparatul de specialitate
al Primarului orasului Copsa Mica.
2. Probele stabilite prin concurs:
Proba scrisa si interviul
3. Conditiile de desfasurare a concursului:
1

3 . Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Primaria orasului Copsa Mica str.Castanilor nr.8, judetul Sibiu, cod postal 555400
Telefon 0269840120, int.116, fax 0269840149, e-mail: primaria_copsa@birotec.ro
Persoana de contact: Istoan Zina, consilier compartiment resurse umane.
2

3 .Data si ora de desfasurare a concursului:
00

7 ianuarie 2019, ora 10 – proba scrisa si
9 ianuarie 2019, ora 10

00

- interviul
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3 .Locul desfasurarii concursului: sediul Primariei orasului Copsa Mica, str.Castanilor nr.8, judetul
Sibiu
4. Conditiile de incsriere si participare la concurs:
1

4 .Conditii generale (cele prevazute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor
publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare:
a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază
de examen medical de specialitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g)îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 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 publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru
motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j)nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
2

4 .Conditii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
3

4 .Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de
recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie: 7 ani (pentru ocuparea funcţiilor publice
1

de execuţie de grad profesional superior cf.art.57, alin.(5), lit c) din Legea nr.188/1999 privind Statutul
functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare)
5. Bibliografia de concurs:
Constitutia Romaniei, republicata;
Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (republicare 2), cu modificarile si
completarile ulterioare;
*)

Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – republicare;
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale*) – republicare, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Hotărârea nr. 18/2016 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit
financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 672/2002 – Privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordonanta nr. 37/29.01.2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul
intern;
H.G. nr. 1086/ 11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit
public intern;
Hotararea de Guvern nr.1259/12.12.2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi
desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi pregătire profesională continuă a auditorilor interni din
sectorul public şi a persoanelor fizice;
Legea 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
ORDIN nr. 923 din 11 iulie 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 - REPUBLICARE*);
ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice.
6. Data pana la care se pot depune dosarele candidatilor: Dosarele de concurs se depun in maximum 20 zile
calendaristice de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a, la sediul Primariei
orasului Copsa Mica, str.Castanilor nr.8, judetul Sibiu, respectiv pana in data de 21 decembrie 2018.

7. Dosarul de concurs va contine obligatoriu
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a) formularul de înscriere (modelul de mai jos):

Autoritatea sau instituţia publică:..................................................................
Funcţia publică solicitată:..............................................................................
Numele şi prenumele:..................................................................................
Adresa:............................................................................................ Telefon:.........................................
Studii generale şi de specialitate
Studii medii liceale sau postliceale
Instituţia
Perioada
Diploma obţinută

Studii superioare de scurtă durată
Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Studii superioare de lungă durată
Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Studii postuniversitare, masterat şi doctorat
Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Limba

Scris

Alte tipuri de studii

Limbi străine

1

Citit

Vorbit

Cunoştinţe operare calculator:
...............................................................................................................................................
Cariera profesională
Perioada
Instituţia/Firma
Funcţia
Principalele
responsabilităţi

2

Detalii despre ultimul loc de muncă :
1..................................................................................
2...................................................................................
3
Persoane de contact pentru recomandări :
1.........................................................................................
2.........................................................................................
3.........................................................................................
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în
declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 49
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, şi nu mă aflu în una dintre situaţiile
de incompatibilitate prevăzute de lege pentru funcţionarii publici.
Data......................
Semnătura.................
_____
1
Se vor trece calificativele: "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine".
2
Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este
cazul.
3
Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.
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b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi
perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management
ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care
să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor
publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se
testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al
Securităţii sau colaborator al acesteia.

PRIMAR
MIHALACHE Daniel Tudor

4

