
 

 

 

      ANUNȚ 

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timișoara  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului: Șef Birou 

Audit Public Intern  

I.  Condiţii de participare la concurs: 

Condiţiile de participare la concurs sunt  conf.H.G. nr.286/23.03.2011 actualizată. 

Îndeplinirea condițiilor de participare este obligatorie pentru înscrierea la concurs. 

1. Condiţii generale de participare la concurs: 

a)  cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşterea  limbii române, scris şi vorbit; 

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d)  capacitate deplină de exerciţiu; 

e)  stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

g) 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. 

 2. Condiţii   participare la concurs:  

- Studii superioare:  universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor 

economice, specializare/master în Audit. 

-vechime în domeniul postului: minim 20 ani în activitatea de audit intern în instituții publice; 

- Cunoștințe de operare pe calculator:  nivel mediu, Word, Excel, accesare platforme specifice 

invațământului universitar; 

- Limbi străine:engleză -nivel mediu 

 Condiții specifice de participare la concurs:  

- vechime 20 ani în activitatea de audit intern în instituții publice 

-  aviz eliberat de Compartimentul de Audit Public Intern  al Ministerului Educației. 

 

II. Dosarul de concurs  

1- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare; 

2- copia actului de identitate, certificat de naștere sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor); 

 

 



3- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 

postului (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor); 

4- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau 

în specialitatea studiilor, în copie (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor); 

5- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia 

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 

târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului); 

6- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unitățile sanitare abilitate; 

7- curriculum vitae. 

8- alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului(prezentate şi în original în vederea 

verificării conformităţii copiilor cu acestea). 

9- copie certificat căsătorie – pt femei 

Dosarele se depun până în:  20.06.2022 ora 14.00, la Directia Resurse Umane     

 

III.  Concursul constă în următoarele etape:   

-Analiza dosarelor   

-28.06.2022, ora 09.00 -proba scrisă; 

-30.06.2022, ora 09.00 - proba practică; 

-04.07.2022, ora 09.00 -interviu. 

Fiecare probă este eliminatorie, punctajul minim ce trebuie obținut la fiecare probă este de 70 de 

puncte. 

 

 

IV.  DESCRIERE  POST  

 

A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI:  
A.1. Denumire post, grad, nivelul studiilor: Șef Birou Audit Public Intern , studii universitare de 

licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice, specializare/master în Audit. 

; COR 121906 , personal didactic auxiliar; 

A.2. Vechime: în domeniul  postului:- de minim 20 ani  

A.3. Scopul principal al postului: organizarea activitatilor  de audit public intern. 

 

B. CERINŢE POST:  
B.1. Studii de specialitate: cu studii superioare în domeniul științelor economice, specializare/master 

în Audit;  

B.2. Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel nivel mediu, Word, Excel, 

accesare platforme specifice invațământului universitar; 

B.3. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): engleză – nivel mediu; 

B.4. Abilități, calități și aptitudini necesare: responsabilitate, seriozitate, capacitațe de comunicare, 

colaborare, îndrumare, rezolvarea unor situații profesionale uzuale, soluționarea eficientă și 

deontologică a acestora; spirit de echipă dezvoltat; solidaritate. 

CERINȚE SPECIFICE: 

- vechime 20 ani în activitatea de audit intern în instituții publice 

- aviz favorabil eliberat de Biroul de Audit Public Intern  al Ministerului Educației. 



C. ATRIBUŢII  POST (generale):  

• Elaborează proiectul planului multianual şi proiectul planului anual de audit public intern; 

• Asigură atingerea obiectivelor specifice Biroului Audit Public Intern; 

• Organizează, coordonează şi răspunde de activitatea salariaţilor din cadrul Biroului; 

• Urmăreşte alocarea corespunzătoare a resurselor; 

• În cadrul misiunilor încredinţate de conducerea Universităţii, are acces nelimitat la toate 

documentele întocmite de facultăţile/ serviciile/ departamentele auditate; 

• Verifică modul de aplicare a procedurilor elaborate (aprobate de conducerea Universităţii); 

• Efectuează activităţi de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management 

financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, 

economicitate, eficienţa şi eficacitate; 

• Informează depre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii, precum şi despre 

consecinţele acestora; 

• Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile 

sale de audit; 

• În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului 

entităţii publice şi structurii de control intern abilitate ; 

• Verifică dacă procedurile de asigurare a calităţii misiunilor de audit intern sunt aplicate în mod 

satisfăcător, garantând calitatea rapoartelor de audit public intern; 

• Supervizează auditorii în efectuarea misiunilor de asigurare, respectiv a misiunilor de 

consiliere; 

• Verifică aplicarea normelor naţionale de audit (procedurile şi principiile fundamentale) care 

stau la baza activităţii; 

• Coordonează şi participă la realizarea de sinteze, statistici şi prognoze în domeniu; 

• Prezintă, periodic şi la cerere, rapoarte de analiză a activităţii Biroului Audit Public Intern şi 

înaintează propuneri superiorilor ierarhici; 

• Elaborează/actualizează Carta Auditului Intern şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Biroului Audit Public Intern; 

• Organizează şi efectuează controlul ierarhic operativ curent privind executarea sarcinilor 

angajaţilor din subordine; 

• Urmăreşte modul de rezolvare în termen a sarcinilor proprii, cât şi a celor stabilite de organele 

de control împuternicite; 

• Propune programe de formare şi perfecţionare profesională a personalului din subordine în baza 

prevederilor legale; 

• Se preocupă de propria formare continuă; 

• Răspunde de întocmirea fişelor de evaluare anuale pentru personalul din birou împreună cu 

comisiile constituite în acest scop; 

• Întocmeşte la angajare şi revizuieşte, cel puţin anual, fişele posturilor pentru personalul din 

birou; 

• Execută orice alte dispoziţii primite din partea şefilor ierarhici, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare; 

• Respectă prevederile Codului privind conduita etică a auditorului intern ; 

• Respectă prevederile Cartei auditului intern şi a celorlalte prevederi care guvernează activitatea 

de audit; 



• Asigură confidenţialitatea datelor referitoare la entitatea publică şi salariaţii acesteia; 

• Îşi îndeplineaşte atribuţiile în mod obiectiv şi independent, cu profesionalism şi integritate, 

potrivit normelor şi procedurilor specifice activităţii de audit public intern; 

• Răspunde de protecţia documentelor referitoare la auditul public intern desfăşurat la o entitate 

publică . 

• Răspunde pentru arhivarea documentelor întocmite, pentru numerotarea dosarelor, pentru 

înregistrarea şi predarea lor la arhivă, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

• Constituie obligaţie de serviciu verificarea zilnică (cu excepţia concediului legal) a 

corespondenţei electronice sosite pe adresa instituţională de e-mail; 

• Constituie obligaţie de serviciu şi alte sarcini date de şeful ierarhic superior, legate de specificul 

postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi; 

• Se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor şi celorlalte reglementări în vigoare. 

 

D. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICĂ CONCURS 

BIBLIOGRAFIA: 

1. Legea nr. 672/19.12.2002 privind auditul public intern, republicată, publicată în M.O. nr. 

856/05.12.2011; 

2. OMEN nr. 5509/2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi în entităţile 

publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale la 

nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013, şi a Cartei Auditului Intern aplicabile Compartimentului de audit 

intern al Ministerului Educaţiei Naţionale publicat în M. O., Partea I nr. 2 din 03 ianuarie 2018; 

3. HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit 

public intern publicată în M.O. nr. 17/10.01.2014; 

4. Legea nr. 82/1991 - Legea contabilităţii - republicată, publicată în M.O. nr. 454/18.06.2008 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5. OG nr. 119/1999 - privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, 

republicată, publicată în M.O. nr. 799/12.11.2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. OMFP nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor 

publice publicat în M.O., Partea I nr. 387 din 07/05/2018; 

7. OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, 

publicat în M.O. nr. 128/12.02.2004; 

8. Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, publicată în M.O. nr. 597/12.08.2002, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

9. 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, publicat în M.O. nr. 37/23.01.2003, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

10. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul III -

învăţământul superior şi Titlul IV - statutul personalului didactic - capitolul II - statutul personalului 

didactic şi de cercetare din învăţământul superior, publicat în M.O. nr. 18/10.01.2011; 

11. Carta USAMVBT 



CALENDARUL de desfășurare a  concursului de ocupare a postului de  Șef Birou Audit Public 

Intern 

Nr.

crt 
Etapa concurs Locul 

zi 
Data/Perioada Ora 

1. 
Data limită de depunere a 

dosarelor 
DRU-Biroul Personal   L 

pana in  
20/06/2022 

14,00 

2 

Selecția dosarelor de înscriere Sala  DRU MI 22.iun 11,00 

Afișarea rezultatelor selecției 

dosarelor 

Avizierul și site-ul 

universității 
MI 22.iun 15,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   J 23.iun 
9.00- 
12,00 

Afișarea rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
V 24.iun 16,00 

  3. 

Probă scrisă Sala  DRU M 28.iun 
09,00- 

 

Afișarea rezultatelor de la proba 

scrisă 

Avizierul și site-ul 

universității 
M 28.iun 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   MI 29.iun 
9.00- 
12,00 

Afișarea rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
MI 29.iun 16,00 

4 

Probă practică 

(cf. planului stabilit de comisia 

de concurs) 
Sala  DRU J 30.iun 

09,00- 
 

Afișarea rezultatelor de la proba 

practică 

Avizierul și site-ul 

universității 
J 30.iun 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   V 01.iul 
9.00- 
12,00 

Afișarea  rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
V 01.iul 16,00 

5 

Interviu (cf. planului stabilit de 

comisia de concurs) 
Sala  DRU L 04.iul 9,00 

Afișarea rezultatelor de la 

interviu 

Avizierul și site-ul 

universității 
L 04.iul 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   M 05.iul 
9.00- 
12,00 

Afișarea  rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
M 05.iul 15,00 

 6. Afișarea rezultatelor finale 
Avizierul și site-ul 

universității 
M 05.iul 16,00 

 Rector                                                Director Resurse Umane 

          Prof.univ.dr.Popescu Cosmin Alin                          ec.Cheț Cornelia 


