
 
 

 
JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI 
P  R  I  M  Ă  R  I  A 

 
 Ariceștii Rahtivani, str. Neagoe Basarab, nr. 249, Cod 107025, fax: 0244 380036 
 tel: 0244 380068, C.U.I  2842927 
e-mail: primar@comunaaricestiirahtivani.ro   resurseumane@comunaaricestiirahtivani.ro   
website: www.comunaaricestiirahtivani.ro 
Nr. 17227 din 06.07.2021 
 

A N U N Ţ 
privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice 

vacante de auditor clasa I grad profesional principal, functie publica de executie în cadrul 
Compartimentului Audit din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii 

Rahtivani, judeţul Prahova 
 
 
 

a) denumirea funcţiei publice vacante: 
auditor clasa I grad profesional principal - funcție publică de execuție cu durată 
normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână în 
cadrul Compartimentului Audit. 

 
b) Probele stabilite pentru concurs,  

1. Proba scrisă; 
2. Interviu. 

 
c) Condiţiile de desfăşurare a concursului,  
1. Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 07.07.2021 – 26.07.2021 
2. Data, ora si  locul de desfasurare a probei scrise, sunt : 
10.08.2021, ora 11.oo, sediul Primariei; 
3. Data, ora si locul de desfasurare a interviului sunt: 
13.08.2021, ora 11.oo, sediul Primariei; 

 
d) Condiţiile de participare la concurs : 

 d.1 Conditii generale, 
sunt cele prevazute la art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile și completarile ulterioare. 
 d.2 Conditii specifice 
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în știinţe 
economice sau științe juridice;   

- vechime in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea functiei publice, minim 5 ani; 
e) Dosarul de concurs 
În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în 

mod obligatoriu: 
1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;   
2) curriculum vitae, modelul comun european;   
3) copia actului de identitate;  
4) copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele 
depuse este diferit de cel de pe actul de identitate; 
5) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecţionări;     



6) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care 
să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 
postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei (model orientativ adeverință - anexa nr. 2D la 
H.G. nr. 611/2008);   
7) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;   
8) cazierul judiciar;   
9) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de 
înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securităţii sau colaborator al 
acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.  

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008 
trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008 şi din 
care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor 
solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în 
muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor. 

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 candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care 
atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de 
handicap, emis în condițiile legii. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. 
       Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, 
candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la 
concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are 
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul 
desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea 
neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la 
înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică 
competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel 
instituţional.   

Formularul de înscriere este pus la dispoziţia candidaţilor prin publicarea sa pe pagina de 
internet a Primăriei comunei Ariceştii Rahtivani, respectiv www.comunaaricestiirahtivani.ro in 
format deschis, editabil, in cadrul sectiunii CONCURSURI precum si la sediul institutiei in format 
letric. 

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de 
concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind 
instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Ariceştii Rahtivani, comuna 
Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, str. Neagoe Basarab, nr. 249, judetul Prahova, tel: 
0244380068, fax: 0244380036, email: resurseumane@comunaaricestiirahtivani.ro, persoana de 
contact: Mariana-Adriana Gherghina – referent de specialitate in cadrul Compartimentului 
Resurse Umane. 
 
 

                   P R I M A R,                                  SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 
                         Gheorghe ORBU                                        Violeta-Neluța PETCU 
 
 
 
 
 
 
ÎNTOCMIT, 
Referent de specialitate 
Mariana-Adriana GHERGHINA 
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BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA 
pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice  

vacante de auditor clasa I grad profesional principal în cadrul Compartimentului Audit 
 

I. BIBLIOGRAFIA 
-  Constituţia României, republicată. 
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare – Capitolul IV din Titlul V al Părții a III-a și Titlul I şi II ale Părţii a VI - a. 
- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare. 
- HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. 
- Ordin MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea codului privind conduita etică a auditorului intern. 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
- Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţiilor publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
- Ordinul 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. 
 
II. TEMATICA: 
-  Constituţia României, republicată. 
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare – Capitolul IV din Titlul V al Părții a III-a și Titlul I şi II ale Părţii a VI - a. 
- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Organizarea auditului public intern 
- Desfăşurarea auditului public intern 
- Auditorii interni 
- Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern 
- Reguli de conduită 
- Procesul bugetar 
- Împrumuturi 
- Dispoziţii instituţionale 
- Codul controlului intern managerial al entităţilor publice 
- Dispoziţii privind controlul financiar preventiv 
- Dispoziţii comune 
- Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum 
şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 
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ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI 
auditor clasa I grad profesional principal, functie publica de executie în cadrul Compartimentului 

Audit din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova 
 
 
   Auditorii interni trebuie să posede cunoştinţe, îndemânare şi alte competenţe necesare pentru a-şi 
exercita atribuţiile şi responsabilităţile individuale, mai ales: 
a) competenţa în aplicarea normelor, procedurilor şi tehnicilor de audit; 
b) cunoştinţe în ceea ce priveşte principiile şi tehnicile contabile; 
c) cunoaşterea principiilor de bază în domeniile: management, economic, drept şi tehnologia informaţiei; 
d) cunoştinţe suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate, de a detecta şi a preveni fraudele, 
nefiind în sarcina auditorilor interni investigarea acestora; 
e) capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a putea expune clar şi convingător obiectivele, constatările 
şi recomandările fiecărei misiuni de audit public intern. 
1. Elaboreaza norme metodologice specifice entitatii publice cu avizul UCAAPI (Uniunea Centrala de 
Armonizare pentru Auditul Public Intern). 
2. Elaboreaza proiectul planului anual de audit intern pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor structuri, 
activitati, programe, proiecte sau operatiuni si al referatului de justificare. 
3. Elaboreaza Planul multianual pe 3-5 ani ce cuprinde misiunile de evaluare a activităţii de audit intern 
care se realizează cel puţin o dată la 5 ani, misiunile privind auditarea activităţilor derulate de entitatea 
publică, activităţi care sunt auditate cel puţin o dată la 3 ani, precum şi misiunile de consiliere. 
4. Actualizeaza planurile anuale si multianuale de audit public intern prin referat de modificare, aprobat de 
conducătorul entităţii publice. 
5. Efectueaza misiuni de audit public intern asupra tuturor activitatilot desfasurate de entitate inclusiv in 
entitatile subordonate cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, administrarea patrimoniului 
public, evaluarea sistemului de management financiar si control al entitatii publice. 
6. Auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele: 
- 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; 
- administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din 
domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; 
- platile asumate prin angajamente bugetare si legale inclusiv din fonduri comunitare ; 
- concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatii administrativ 
teritoriale ; 
- constituirea veniturilor publice, modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta precum si a facilitatilor 
acordate la incasarea acestora ; 
- alocarea creditelor bugetare; 
- sistemul contabil si fiabilitatea acestuia ; 
- sistemul de luare a deciziilor ; 
- sistemele de conducere si control oarecum si riscurile asociate unor astfel de sisteme ; 
- sistemele informatice. 
7. Informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate 
precum si de consecintele acestora. 
8. Raporteaza periodic catre UCAAPI sau structura teritoriala UCAAPI asupra constatarilor, concluziilor si 
recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit. 
9. Elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern si il transmite catre UCAAPI. 
In cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului entitatii 
publice si structurii de control intern abilitate. 
10. 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). 
11. Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului 
intern în cadrul compartimentului de audit public intern din entităţile publice aflate în subordinea/în 
coordonarea/sub autoritatea altor entităţi publice şi poate iniţia măsurile corective necesare- are obligaţia 
să îşi îmbunătăţească cunoştinţele, abilităţile şi valorile în cadrul formării profesionale continue, inclusiv 
după obţinerea certificatului de atestare. 
12. Elaborează un program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele auditului intern, care 
să permită un control continuu al eficacităţii acestuia. 
13. Evaluează existenţa proceselor adecvate, suficiente şi eficace în domeniul managementului riscurilor. 
14. Evalueaza eficienţa şi eficacitatea sistemului de control intern/managerial pe baza rezultatelor evaluării 
riscurilor şi operaţiile cu privire la: 
• fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale; 
• eficacitatea şi eficienţa proceselor/activităţilor/operaţiilor; 
• protejarea patrimoniului, respectarea legilor, reglementărilor şi procedurilor. 
15. Evalueaza şi face recomandări adecvate pentru îmbunătăţirea procesului de guvernanţă,  
16. Elaboreaza Carta auditului intern, ce reprezinta documentul oficial care prezintă misiunea, competenţa 
şi responsabilităţile auditului intern. 
17. Realizeaza misiuni de consiliere formalizate, cuprinse în planul de audit anual şi efectuate prin 
respectarea schemei generale privind derularea misiunilor de consiliere. 
18. Realizeaza misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea în cadrul diferitelor 
comitete permanente sau pe proiecte cu durată determinată, la reuniuni, misiuni, schimburi curente de 
informaţii. 
19. Realizeaza misiuni ad-hoc propuse de catre ordonatorul principal de credite. 
20. Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal trebuie: 
- să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal; 
- să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, 
în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, 
destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter 
personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul 
privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018; 
- să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu; 
- să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor 
specifice; 
- să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a 
parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu 
caracter personal; 
- să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator; 
- să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter 
personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter 
personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea 
normelor legale. 
21.Preda documentele la arhiva institutiei si arhiveaza la nivelul compartimentului, in conditiile legii. 
22.Este responsabil cu gestionarea documentelor aferente activitatilor desfasurate potrivit fisei de post, 
inclusiv folosirea sistemului electronic de gestionare a documentelor. 
23.Are obligatia sa respecte principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarilor publici, sa 
aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate si o comunicare 
adecvata, eficienta si eficace in relatiile cu publicul, cu autoritatile si institutiile publice in desfasurarea 
activitatilor specifice postului ocupat. 
24.Raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, 
informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei publice, in conditiile legii. 
25.Are obligatia de a-si insusi si de a respecta prevederile actelor normative, instructiunilor, procedurilor si 
regulamentelor specifice functiei publice exercitate si autoritatii publice locale. 
26.Indeplineste si alte sarcini de natura serviciului incredințate de conducerea Primariei comunei Aricestii 
Rahtivani. 
 
 


