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Nr. 8.350/03.06.2022 

 

ANUNȚ CONCURS 

  

În temeiul dispozițiilor HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice, cu 

modificările si completările ulterioare, Inspectoratul Școlar Județean Timiș organizează concurs 

pentru ocuparea a 1 post contractual vacant de Auditor în cadrul Compartimentului Audit Public 

Intern al Inspectoratului Școlar Județean Timiș, loc. Timișoara, B-dul Mihai Viteazu, nr.32, Județul 

Timiș, pe perioadă nedeterminată. 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

Calendarul de desfășurare a concursului:     
1. proba scrisă, în data de 30 iunie 2022, ora 10.00, la sediul instituției; 

2. proba practică(verificarea abilităților digitale), în data de 4 iulie 2022, ora 12.00, la 

sediul instituției; 

3. proba interviu, în data de 6 iulie 2022, ora 12.00, la sediul instituției, pentru candidații care 

au obținut la proba scrisă și proba practică minimum 50 puncte. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Timiș, 

Mun. Timișoara, B-dul Mihai Viteazu, nr.32, Județul Timiș, in termen de 10 zile de la 

publicarea anuntului in Monitorul Oficial și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele 

documente: 

1. Cererea de înscriere (Anexa nr.l); 

2. Actul de identitate (în original şi copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, după caz; 

3. Curriculum vitae ( redactat dupa modelul de CV european) susţinut cu documente doveditoare 

anexate; 

4. Copii ale actelor de studii (diploma, diploma de licenţă, foi matricole, etc) precum şi copii ale 

altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări/ale documentelor care atestă îndeplinirea 

condiţiilor specifice postului; 

5. Carnetul de muncă/ Raport REVISAL per salariat în copie, respectiv adeverinţele care atestă 

vechimea în muncă şi în domeniul financiar/ financiar-contabil în original; 

6. Certificat medical (în original) eliberat de medicul de familie cu cel mult 6 luni înaintea derulării 

concursului; 

7. Cazier judiciar, în original; 

8. Avizul candidatului pentru funcţia de auditor intern conform prevederilor Legii nr. 672/2002 şi 

O.M.E.N. nr. 5509/2017(solicitat de la Ministerul Educatiei în perioada depunerii dosarelor) 

9. Alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice. 

10. Opisul dosarului, în două exemplare, pe care se va consemna numărul total de file; un exemplar 
se restituie, cu semnătura persoanei care a depus dosarul şi a secretarului comisiei de concurs. 

11. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de 

lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 
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Toate paginile dosarului vor fi numerotate. 

Actele prevăzute Ia pct 2, 4 şt 5 vor ti prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor 

cu acestea. 
 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, în cazul în care candidatul 

depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat 

admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverinţele care atestă vechimea vor fi însoțite şi de actul original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 

 

Termenul de depunere a dosarelor este de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului în 

Monitorul Oficial, la sediul I.Ș.J. Timiș din Mun. Timişoara, B-dul Mihai Viteazu, nr. 32, judeţul 

Timiş, Departamentul Registratură, de luni până joi în intervalul 08:30 – 16:00, vineri în intervalul 

8,30-12.00. 

 

La concurs poate participa orice candidat care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: 

 

1. Condiţii generale: 

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.  465 alin. (1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările 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) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se 

face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie. 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea 

funcţiei publice; 

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 

h) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra 

autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, 

infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-

condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în 

executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 
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j) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru 

motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia 

specifică. 

2. Condiții specifice: 

a) Studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

b) Vechime în specialitatea postului - minimum 5 ani; 

c) Cunoştinţe de operare pe calculator, nivel avansat Microsoft Windows, Office (Word, Excel); 

d) Avizul Ministerului Educației conform prevederilor ORDINULUI Nr. 5509/2017 din 16 

noiembrie 2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea 

activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 

 

- termen de depunere a dosarelor: data limită 20 iunie 2022, la sediul instituţiei din B-dul. Mihai 

Viteazu, nr. 32, Mun. Timișoara, Jud. Timiș, de luni până joi în intervalul 08:30 – 16:00, vineri în 

intervalul 8,30-12.00. 

- selecţie dosare şi afişarea rezultatelor selecţiei : 27 iunie 2022, orele 8:00 -14:00; 

- depunere contestaţii la selecţia de dosare: 28 iunie 2022, orele 09:00 - 16:00; 

- soluţionare şi afişare rezultate contestaţii: 29 iunie 2022, orele 12:00 -14:00, la sediul instituţiei şi 

pe pagina de internet; 

- susţinerea probei scrise: 30 iunie 2022, ora 10:00, la sediul instituţiei; 

- evaluarea şi afişarea rezultatelor probei scrise: 01 iulie 2022, orele 09:00, la sediul instituţiei şi pe 

pagina de internet; 

- depunere contestaţii: 01 iulie 2022, 09:30 -16:00, la sediul instituției; 

- soluţionare şi afişare rezultate contestaţii: 4 iulie 2022, ora 08:00-10:00, la sediul instituţiei şi pe 

pagina de internet; 

- susținerea probei practice(abilități digitale) : 4 iulie 2022, ora 12:00, la sediul instituției.  

- depunere contestaţii: 5 iulie 2022, 09:00 -16:00, la sediul instituției; 

- soluţionare şi afişare rezultate contestaţii : 06 iulie 2022, ora 08:00-10:00, la sediul instituţiei şi pe 

pagina de internet; 

- susţinerea interviului: 6 iulie 2022, ora 12:00, la sediul instituției; 

- afişarea rezultatelor interviului: 7 iulie 2022, orele 12:00 – 16:00, la sediul instituţiei şi pe pagina 

de internet; 

- depunere contestaţii interviu: 8 iulie 2022, orele 08:00-11:30; 
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- soluţionare şi afişare rezultate contestaţii:9 iulie 2022, orele 12:00 - 16:00; 

- afișarea rezultatelor finale ale concursului de ocupare a postului vacant de auditor IA(S) – 9 iulie, 

orele 16,30. 

 

Atribuțiile prevăzute în fişa postului de auditor, din cadrul Compartimentului Audit Public 

Intern : 
  

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

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

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

economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

- Informează despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii, precum şi despre 

consecinţele acestora; 

- Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din 

activităţile sale de audit;  

- Elaborează rapoarte anuale cu privire la activitatea de audit public intern; 

- În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat 

conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate; 

- În unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Timiș, ai căror ordonatori principali 

de credite sunt primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, auditorul intern de la Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Timiș va efectua următoarele activităţi de audit: 

• evaluarea activităţii conducătorilor unităţilor din învăţământul preuniversitar de stat din 

judeţul Timiș, din punctul de vedere al managementului financiar şi de resurse umane; 

• verificarea obiectivelor şi activităţilor finanţate de la bugetul de stat; 

- Auditorul intern de la compartimentul de audit public intern din cadrul Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Timiș poate exercita şi activităţi de audit ad-hoc la unităţile de învăţământ din judeţul 

Timiș, pe baza unor solicitări scrise ale primarilor şi cu acordul conducerii Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Timiș. 

-  Întocmește raportări, proceduri, răspunsuri la adrese precum şi alte lucrări care au legătură cu 

activitatea de audit şi contribuie la realizarea obiectivelor serviciului.  

- Realizează orice alte sarcini primite în conformitate cu cadrul legal în vigoare.  
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- Respectă Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare 

a Directivei 95/46/CE și de a asigura confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal 

prelucrate;  

- Informează de îndată, responsabilul cu protecția datelor din cadrul Ministerului Educației 

despre orice eveniment/incident de securitate prin care s-a încălcat securitatea datelor cu 

caracter personal.  

- Obligații în domeniul securității și sănătății în muncă.  

- Obligațiile în domeniul situațiilor de urgență - apărare împotriva incendiilor, protecție civilă .  

 

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA 

 

Concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de auditor, 

clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Audit Public Intern. 

 

- O.M.E.C.T.S nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a 

inspectoratelor şcolare cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 672/2002 privind auditui public intern, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit 

public intern; 

- O.M.E.N. nr. 5509/2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

exercitarea activităţii de audit public intern Ia 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 1086/2013 şi a Cartei Auditului Intern aplicabile Compartimentuluo de audit 

intern al Ministerului Educaţiei Naţionale. 

- O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern; 

- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. 

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri public cu modificările 

si completările ulterioare; 

- Legea contabilităţii Nr. 82/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
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- O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările si completările ulterioare; 

- Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.M.F.P. 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 republicat cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.M.F.P. 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; 

- O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, 

- O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor datoriilor şi capitalurilor proprii; 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluf cadru din Legea nr 98/2016privind achiziţiile 

publice cu modificările şi completările ulterioare. 

Tematică 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Reglementări în domeniul funcției publice; 

3. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare; 

4. Reglementări privind egaliatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 

5. Reglementări privind auditul public intern; 

6. Reglementări privind normele generale privind exercitarea activității de audit public intern; 

7. Aspecte privind conduita etică a auditorului intern; 

8. Aspecte privind organizarea și conducerea contabilității; 

9. Reglementări privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor în instituțiile 

publice; 

10. Reglementări privind Codul controlului intern managerial al entităților publice; 



 
 
 

 
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ              
B-dul Mihai Viteazu nr.32, 300222, Timişoara,  Tel +40 (0)256 305799/ 

Fax +40 (0)256 490430,   +40 (0)256 490429 
mail.isj.timis@gmail.com ,  www.isj.tm.edu.ro 

Operator de date cu caracter personal nr.18818 
 

11. Reglementări privind atribuirea contractelor de achiziții publice, a contractelor de 

concesiune. 

 

 

INSPECTOR  ŞCOLAR  GENERAL, 

Prof. Aura Codruţa Danielescu 
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