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BIBLIOGRAFIE ŞI CONDIŢII SPECIFICE 
pentru scoaterea la concurs a posturilor  vacante  

de Auditor  gr.prof.IA 
în cadrul  Compartimentului Audit Public Intern  

 poz.nr.2-3 din statul de funcţii 
 

Condiţii specifice: 
 

- Studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul tehnic, economic sau juridic 

- Cursuri de specializare/perfecţionare în domeniul auditului public intern 
- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minimum 7 ani; 
- Avizul favorabil al Direcţiei de Audit Public Intern din cadrul P.M.B., conform  HG 

nr.l086/2013 şi Dispoziţiei Primarului General nr. 1527/26.11.2014, care urmează a fi 
depus cel mai târziu cu o zi lucratoare înainte de susţinerea probei scrise 

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională; 
- Competenţe digitale: procesare text – Word, calcul tabelar – Excel şi program de 

prezentare –  Power Point; 
 

Abilităţi, calităţi , aptitudini: 
Capacitatea de organizare şi planificare a activităţilor zilnice, de asumare a 

responsabilităţilor şi de rezolvare eficientă a problemelor, de evaluare şi operativitate în 
luarea deciziilor şi asumarea responsabilităţilor, abilităţi de comunicare, lucru în echipă şi 
individual, dorinţa de învăţare şi autoperfecţionare, inteligenţă, logică, putere de concentrare, 
spirit practic şi de observaţie, spontaneitate, obiectivitate, gândire analitică şi conceptuală, 
disponibilitate la schimbare, rezistenţă la stres şi sarcini repetitive. 

 
Bibliografie: 
 

1. Legea nr.215/2001 , privind administraţia publică locală, , republicată , cu 
modificările şi completările ulterioare; 

2. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Grădina Zoologică, 
aprobat prin HCGMB nr.644/2018, publicat pe site-ul www.pmb.ro, la secţiunea Acte 
Normative; 

3. Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice; 

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

5. - HG nr.l086/2013, pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activităţii 
de audit public intern 

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



7. - HG nr. 1295/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea 
proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditoriulor 
interni din sectorul public şi a persoanelor fizice 

8. - Norme metodologice specifice privind executarea activităţii de audit public intern în 
cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, serviciilor/instituţiilor publice de interes 
local al Municipiului Bucureşti, aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea 
acestuia şi RADET Bucureşti, anexă la Dispoziţia Primar General nr. 1527/26.11.20fi. 

9. - Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

10. - Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare 

11. - OMFP 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 propriu 

12. - OG nr.l19/1999, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

13. - Ordin SGG nr.600/2018, privind aprobarea codului controlului intern managerial al 
entităţilor publice 

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

15. - HG nr.395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice 

16. - OMFP nr.l792/2002, 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 

17. - OMFP ce nr.2861/2009, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

18. - Legea nr.53/2003, republicată, - Codul Muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare 

19. - Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
20. - Legea nr.22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările 
ulterioare    

 
 
 
 

Întocmit, 
Laura BULUGEANU 

Şef Serviciu Financiar-Contabilitate, Buget 


