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BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 

la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior 

 

 

Bibliografie examen promovare grad profesional pentru Compartimentul Audit 

Public Intern: 

 

1. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările 

ulterioare; 

2. H.G nr.1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 

activității de audit public intern, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

Bibliografie examen promovare grad profesional pentru Serviciul Autoritate 

Tutelară: 

1. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Noul Cod Civil: Cartea I: Despre persoane, Titlul II: Persoana fizică, Cap I: 

Capacitatea civilă a persoanei fizice, art. 34 – 57; Cap III: Identificarea persoanei 

fizice, art. 82 -103 Cartea a II-a: Despre familie, Titlul II: Căsătoria, Cap VII: 

Desfacerea căsătoriei, Secțiunea 1: Cazurile de divorț, art. 373 - 378; Cartea a II-a: 

Despre familie, Titlul IV: Autoritatea părintească, Cap. III: Exercitarea autorității 

părintești și Cap. IV: Decăderea din exercițiul drepturilor părintești, art. 503 - 512; 

3. Legea Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul 

civil, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Decizia nr. 759/2020 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a 

prevederilor art.229 alin (3) din Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 

nr.287/2009 privind Codul civil. 

 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/154439
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Atribuţiile postului de auditor, clasa I, grad profesional principal la 

Compartimentul Audit Public Intern 

 

1. Elaborarează norme metodologice specifice entității publice aprobate de Primarul Sectorului 

6 și avizate de U.C.A.A.P.I.; 

2. Participă la elaborarea proiectului Planului multianual de audit, de regulă pe o perioadă de 3 

ani, şi pe baza acestuia a proiectului Planului anual de audit public intern;  

3. Participă la întocmirea proiectului Planului anual de audit public intern pe baza evaluării 

riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni, precum şi 

prin preluarea sugestiilor primarului, ţinând seama de recomandările U.C.A.A.P.I. şi ale Curţii 

de Conturi, precum şi pe baza Planului multianual de audit intern;  

4. Auditează, cel puţin o dată la 3 ani, toate activităţile desfăşurate în cadrul Sectorului 6 al 

Municipiului București grupate pe domeniile: bugetar, financiar-contabil, achizițiile publice, 

resurse umane, juridic, IT, fondurile europene sau funcțiile specifice fiecărei entități; 

5. Auditează, o dată la 2 ani, Sistemul de prevenire a corupţiei la nivelul tuturor entităţilor 

publice de la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, potrivit H.G. nr.583/2016 privind 

aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori 

de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de 

verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, 

a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes 

public. 

6. Efectuează misiuni de consiliere aprobate de primar numai în condiţiile în care acestea nu 

generează conflicte de interese şi nu sunt incompatibile cu îndatoririle auditorilor interni; 

7. Execută auditări ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional 

aprobate sau ordonate de primar; 

8. Informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității 

publice precum și despre consecințele acestora; 

9. Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din 

activitățile sale de audit la cererea U.C.A.A.P.I.; 

10. Elaborează raportul anual al activității de audit public intern; 

11. Întocmeşte şi actualizează proceduri generale şi operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul compartimentului, potrivit Ordinului S.G.G. nr.600/2018 pentru 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 

12. Respectă normele, instrucţiunile, standardele de audit, prevederile Cartei Auditului Public, 

precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentului dar şi în 

compartimentele de audit din entităţile publice subordonate consiliului local, iniţiază 

recomandările necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză; 
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13. Răspunde în faţa primarului de organizarea şi desfăşurarea misiunilor de audit public intern 

care-i sunt încredinţate; 

14. Respectă şi aplică Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii de audit; 

15. Respectă sarcinile ce-i revin prin legi, ordonanţe, hotărâri, ordine sau alte acte normative la 

activitatea de audit public intern; 

16. Întocmeşte Rapoarte de audit, Rapoarte de consiliere şi Rapoarte de evaluare ale activităţii 

structurilor de audit de la unităţile subordonate consiliului local (acolo unde există) la sfârşitul 

fiecărei misiuni; 

17. Supervizează misiunile de audit intern, evaluare și consiliere desfășurate la Primăria 

Sectorului 6 şi în entităţile publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 6; 

18. Asigură calitatea activităţilor desfăşurate; 

19. Comunică cu celeritate iregularităţile sau posibilele prejudicii constatate Primarului 

Sectorului 6;  

20. Are obligaţia cunoaşterii şi respectării Regulamentului intern şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Primăriei Sectorului 6; 

21. Păstrează confidenţialitatea şi nu va divulga niciun fel de date, fapte sau situaţii pe care le-a 

constatat în cursul ori în legătură cu îndeplinirea misiunilor de audit public intern şi de 

consiliere;  

22. Este responsabil de protecţia documentelor referitoare la auditul public intern desfăşurat la 

Primăria Sectorului 6 şi în entităţile publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 6; 

23. Îndeplineşte atribuţiile în mod obiectiv şi independent, cu profesionalism şi integritate, 

conform prevederilor legale, potrivit normelor şi procedurilor specifice activităţii de audit 

public intern/consiliere/evaluare/ad-hoc/follow-up; 

24. Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor 

aprobate sau dispuse expres de conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de 

realizare a acestora; 

25. Răspunde de modul de utilizare a datelor şi informaţiilor primite în urma misiunilor de audit 

public intern; 

26. Răspunde, potrivit reglementărilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, 

informaţiilor, recomandărilor stipulate în documentele întocmite; 

27. Participă la desfăşurarea procedurilor de avizare/destituire a şefilor/coordonatorilor 

structurilor de audit public intern din cadrul entităţilor publice aflate în subordinea/în 

coordonarea/sub autoritatea Consiliului Local Sector 6; 

28. Participă la desfăşurarea procedurilor de avizare/revocare a auditorilor interni; 

29. Participă la implementarea măsurilor stabilite prin Programul de dezvoltare al sistemului de 

control intern/managerial elaborat la nivelul Primăriei Sectorului 6; 

30. Participă la operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial; 

31. Participă la completarea şi actualizarea registrului riscurilor la nivelul compartimentului;  

32. Participă la elaborarea propunerilor de perfecţionare profesională a personalului; 

33. Are obligaţia perfecţionării cunoştinţelor profesionale; 

34. Grupează, ordonează, leagă, numerotează, certifică și inventariază documentele create la 

nivelul departamentului pe ani și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul Arhivistic.  
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35. Respectă, în condițiile legii, normele de tehnică a securității muncii și de prevenire și stingere 

a incendiilor la locul de muncă; 

36. Răspunde de păstrarea și utilizarea în condițiile tehnice specifice a dotărilor biroului. 

 

37. Anunță imediat conducerea instituției asupra oricărui accident de muncă sau îmbolnăvire 

profesională suferite de către angajați, despre care a luat la cunoștință; 

38. Ia măsurile necesare de acordare a primului ajutor, în cazul producerii accidentelor de 

muncă, conform legii; 

39. Își desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa,  astfel încât să nu 

expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât și 

alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

40. Răspunde disciplinar, material sau contravențional, după caz, pentru neexecutarea întocmai 

și la termenele stabilite a atribuțiilor de serviciu; 

41. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către Primar, care prin natura lor, sunt de competenţa 

sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile Compartimentului Audit Public Intern. 
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Atribuţiile postului de consilier, clasa I, grad profesional principal  

la Serviciul Autoritate Tutelară 

 

1. Respectă metodologia de lucru și strategia serviciului din care face parte; 

2. Respectă caracterul confidențial al informațiilor cu privire la activitățile specifice; 

3. Întocmește și prezintă rapoarte de activitate la cererea șefilor ierarhici; 

4. Întocmeşte anchete psihosociale coform art. 229 alin. (2) lit. ,,b’’ din Legea nr. 71/2011 pentru 

punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil cu privire la:  

a) exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorilor la desfacerea căsătoriei sau în cazul 

anulării acesteia; modificarea măsurilor privitoare la drepturile şi obligaţiile personale şi 

patrimoniale dintre părinţi şi copii; exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorilor din afara 

căsătoriei, care au filiaţia stabilită faţă de ambii părinţi; 

b) stabilirea locuinţei minorului în cazul în care părinţii nu locuiesc împreună şi nu au ajuns 

la un acord; 

c) stabilirea obligaţiei de întreţinere şi a contribuţiei datorate de fiecare părinte minorului, 

în cazul în care părinţii nu se înţeleg în aceste privinţe. 

5. Efectuează raport de anchetă psihosocială la solicitarea notarilor publici conform art. 375 Cod 

civil cu privire la: 

a) exercitarea autorităţii părinteşti de către părinţi; 

b) stabilirea locuinţei copiilor după divorţ; 

c) modalitatea de păstrare a legăturilor personale de către părintele separat şi fiecare 

dintre copii; 

d) stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire 

profesională a copiilor. 

6. La cererea INML-ului efectuează anchete sociale în vederea întocmirii expertizei psihiatrice a 

minorului și a persoanelor pentru care s-a cerut punerea sub interdicţie; 

7. Consilierea cetăţenilor, în vederea întocmirii declaraţiilor prevăzute de noul Cod civil, ca de 

exemplu: declaraţie persoană curator, cu respectarea dispoziţiilor art. 112 și 113 Cod civil, 

declaraţie minor de 14 ani asistat la încheierea actului juridic, documentaţie necesară 

încuviinţării cumpărării/donaţiei unui bun pe numele minorului; 

8. Identificarea personelor propozabile pentru numire de către instanţa de tutelă în calitate de 

tutore/curator/membru în consiliul de familie, conform dispoziţiilor art. 118, 125,170,180 Cod 

civil;  

9. Întocmirea inventarului bunurilor minorului/interzisului judecătoresc, conform dispoziţiilor 

art. 140 Cod civil, în calitate de delegat al instanţei de tutelă; 
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10. Efectuează anchete sociale la solicitarea instanței în vederea constatării modului în care 

tutorele și consiliul de familie își îndeplinesc atribuțiile cu privire la minor și bunurile acestuia, 

conform art. 151 din noul Cod civil; 

11. La solicitarea instanței de judecată verifică dările de seamă prezentate de turori pentru 

minori/interziși judecătorești, conform art. 151 din noul Cod civil; 

12. Efectuarea deplasării în teren în vederea întocmirii anchetelor sociale; 

13. Consilierea tutorilor privind darea de seamă anuală și darea de seamă general, la solicitarea 

instanței; 

14. Efectuează anchete sociale la solicitarea instanţei de judecată, în vederea instituirii tutelei 

pentru minori atunci când ambii părinţi sunt, după caz, decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din 

exerciţiul drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor 

părinteşti, puşi sub interdicţie judecătorească, dispăruţi ori declaraţi judecătoreşte morţi, 

precum şi în cazul în care, la încetarea adopţiei, instanţa hotărăşte că este în interesul minorului 

instituirea unei tutele; 

15. Efectuează anchete sociale la solicitarea instanţei judecătoreşti, pentru a se stabili dacă o 

persoană îndeplineşte condiţiile legale pentru a putea fi numită tutore pentru bolnavul a cărui 

punere sub interdicţie a fost solicitată în instanţă; 

16. Efectuează anchete sociale la solicitarea instanţei de judecată la domiciliul condamnaţilor 

pentru a constata situaţia familială a acestora, întrucât au solicitat întreruperea executării 

pedepsei; 

17. Efectuează anchete sociale la domiciliul interzişilor judecătoreşti care sunt instituţionalizaţi 

în vederea reintegrării acestora în familie, la solicitarea instanţei de judecată;  

18. Efectuează anchete sociale la domiciliul interzișilor judecătorești și a tutorilor, la solicitarea 

instanței; 

19. Efectuează anchete sociale în urma sesizărilor primite de la asociaţiile de proprietari pentru 

persoanele care constituie un pericol pentru locatari; 

20. Îndeplinește atribuțiile specifice sistemului de control managerial intern; 

21. Aplică în cadrul serviciului procedurile de sistem și procedurile operaționale specifice, în 

vederea implementării standardelor de control intern/managerial, potrivit prevederilor OSGG 

nr. 600/2018, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin; 

22. Îndeplinește atribuții privind managementul riscurilor la nivelul serviciului, după caz; 

23. Realizează operațiunea de autoevaluare subsistemului de control intern/managerial; 

24. Identifică și evaluează factorii de risc pentru activitățile proprii, conform cadrului procedural; 

25. Completează și actualizează registrul riscurilor la nivelul serviciului; 

26. Răspunde discipliniar, material, sau contravențional, după caz, pentru neexecutarea 

întocmai și la termenele stabilite a atribuțiilor de serviciu; 
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27. Grupează, ordonează, leagă, numerotează și inventariază documentele create la nivelul 

departamentului pe ani și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul Arhivistic; 

28.Îndeplinește obligațiile ce îi revin în domeniu prevenirii și stingerii incendiilor; 

29. Îndeplinește obligațiile ce îi revin pe linie de securitate și sănătate în muncă; 

30. Anunță imediat conducerea instituției asupra orcărui accident de munca sau îmbolnăvire 

profesională suferită de către angajați despre care a luat la cunostință; 

31. Ia măsurile necesare de acordare a primului ajutor, în cazul producerii accidentelor de 

muncă, conform legii; 

32. Își desfașoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa precum și cu 

instrucțiunile primite din partea conducătorului locului de munca, astfel încât să nu expună la 

pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât și alte persoane 

care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

33. Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului 

nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circuție a acestor date; 

34. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, 

sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului. 

 


