Anexa nr.2

Sediu social: Comuna Văculești, Jud.Botoșani
CIF:23259919

ANUNȚ
Filiala Județeană Botoșani a Asociației Comunelor din România, cu sediul în Str.Ion Pilat, nr.9,
Bl.G1, Botosani, organizează în perioada 24 august 2021 –27 august 2021, orele 1000, concurs
pentru ocuparea postului vacant de auditor intern la Compartimentul de audit public intern Centrul Zonal Vorona.
A. Condiţii de desfăşurare:
- Depunerea dosarelor se va face în perioada 02 august- 18 august 2021, între orele 900-1400, la
sediul din strada Ion Pilat nr. 9, Botoșani;
- Selecția dosarelor va avea loc în data de 24 august 2021.
-Data și ora probei scrise și a interviului se vor anunța prin publicare la sediul din strada Ion Pilat
nr.9, Bloc G1, Et.1, Jud.Botoșani, odată cu anunțarea rezultatelor probei anterioare.
B. Condiţii generale de participare:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
-are capacitate deplină de exerciţiu;
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
-îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
-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.

C. Condiţii specifie de participare:
-Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, cu prioritate în domeniile: economic, juridic sau
administrativ.
- Cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Internet Explorer, Power Point);
- Disponibilitate pentru deplasări în județ (aproximativ 80% din timpul de lucru)
D.Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
-Cerere de înscriere la concurs adresată președintelui Filialei Județene Botoșani a Asociației
Comunelor din România;
-Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
-Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea de
specializări, precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului;
-Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea
studiilor, în copie;
-Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
-Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
-Curriculum vitae;
-Declarație pe propria răspundere care să ateste faptul că nu se află sub incidența conflictului de
interese (nu sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul Filialei
Județene Botoșani a Asociației Comunelor din România, precum și cu ordonatorii de credite ai
entităţiilor publice afiliate);
-Copie permis conducere auto.
E. Bibliografia pentru ocuparea postului de auditor intern în cadrul Filialei Județene Botoșani a
Asociației Comunelor din Româniai poate fi descărcată de la adresa de internet:
www.acorbotosani.ro.
F. Condiții de numire pe post: persoana care a fost declarată admisă la concursul organizat pentru
ocuparea funcţiei de auditor intern trebuie avizată înainte de numirea pe post, în condiţiile prevăzute
de H.G. nr. 1086/2013.

Pentru obţinerea avizului, se va proceda astfel:
1. Persoana declarată admisă la concurs va depune la compartimentul de audit din cadrul Filialei
Județene Botoșani a A.Co.R., în termen de 7 zile calendaristice de la data afișării rezultatului final al
concursului, un dosar care va cuprinde următoarele documente:
a) curriculum vitae;
b) o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la
incompatibilităţile auditorilor interni;
c) o lucrare în domeniul auditului public intern;
d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern.
2.Persoana declarată admisă la concurs va susține un interviu, în termen de 5 zile calendaristice
de la depunerea dosarului de avizare.
3. Numirea pe post se va face inițial pe o perioadă de un an, considerată ca perioadă de probă,
după care pe baza rezultatului evaluării performanțelor profesionale, auditorul intern poate fi numit
definitiv pe funcție.
F. Relaţiile suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0745253502 dna.Anca Gologan –
referent resurse umane din cadrul Filialei Județene Botoșani a Asociației Comunelor din România și
la nr.de telefon: 0748167330-Dna.Anițulesei Petronela-șef Compartiment audit intern sau la adresa
de email:acor.filialabotosani@gmail.com.

Vă mulţumim
Cu respect,

Filiala Județeană Botoșani a A.Co.R

Data: 29.07.2021

