
 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

 
                                                                                                                      Se aprobă, 
                                                                                                                     PREȘEDINTE 
                                                                                                                 Dumitru BUZATU 
 

BIBLIOGRAFIE 
Concurs/examen de promovare în gradul profesional superior, funcție publică de execuție, 

organizat în data de 09.08.2022, proba scrisă 
 
Bibliografie generală1: 

1. Constituția României, republicată; 
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – 

Partea VI – Titlul I (Dispoziții generale),  
                 Titlul II (Statutul Funcționarilor Publici); 

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
Bibliografie specifică: 
 

1. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare; 
2. Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea normelor privind exercitarea 

activității de audit public intern; 
3. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice  nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind 

conduita etică a auditorului intern. 
 
  

                                                 
1 Cuprinde acte normative impuse de prevederile art. 22 alin. (3) din HG nr. 611/2008 coroborate cu prevederile art. 
467 alin. (2) din OUG nr. 57/2019. 
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ATRIBUȚII PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI 
Concurs/examen de promovare în gradul profesional superior, funcție publică de execuție, 

organizat în data de 09.08.2022, proba scrisă 
 
 

În baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în 
concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului, se stabilesc următoarele 
atribuții ce vor fi prevăzute în fișa postului: 
 
Atribuţii specifice: 

1. Participă la elaborarea proiectului planului anual de audit public intern; 
2. Participă la elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern; 
3. Efectuează misiuni de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management 

financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de 
legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

4. Întocmeşte toate documentele necesare pentru buna desfăşurare a misiunilor de audit public 
intern, în conformitate cu prevederile legale şi cu „Normele proprii de exercitare a auditului 
public intern”, aprobate prin hotărâre a Consiliului judeţean Vaslui; 

5. Supervizează, acolo unde este desemnat, toate etapele de desfăşurare a misiunilor de audit 
public intern desfăşurate de către auditori;  

6. Monitorizează implementarea tuturor recomandărilor din rapoartele de audit public intern, 
aprobate de preşedintele Consiliului judeţean Vaslui; 

7. Informează UCAAPI (Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern) despre 
recomandările neînsuşite de către conducătorul instituţiei publice auditate, precum şi 
despre consecinţele acestora; 

8. Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor -rezultate din 
activităţile sale de audit; 

9. În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat 
preşedintelui consiliului judeţean şi structura de control intern abilitată, iar în cazul 
instituţiilor publice subordonate informează şi  conducătorul acesteia;   

10. Răspunde de protecţia documentelor referitoare la misiunea de audit public intern 
desfăşurată şi nu va divulga nici-un fel de date, fapte sau situaţii pe care le-a constatat în 
cursul sau în legătură cu îndeplinirea misiunii de audit public intern; 

11. Informează de îndată conducerea Consiliului judeţean Vaslui asupra stărilor de 
incompatibilitate prevăzute de lege; 

12. Efectuează misiunile de audit public intern pe bază de ordin de serviciu, aprobat de către 
preşedintele Consiliului judeţean Vaslui; 

13. Desfăşoară audituri ad-hoc, cu caracter excepţional,  necuprinse în planul anual de audit 
public intern, cu aprobarea preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui; 
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14. Continuă misiunea sau o suspendă, în cazul identificării unor iregularităţi majore, cu acordul 

preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui, dacă din rezultatele preliminare ale verificării se 
estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, 
informaţii insuficiente, etc.); 

15. Respectă procedurile de calitate prevăzute în manualul de calitate al instituţiei, aferente 
activităţilor pe care le desfăşoară; 

16. Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de preşedintele Consiliului judeţean Vaslui în legătură cu 
atribuţiunile de serviciu. 


