ANUNŢ
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, cu sediul în Str. Cristian Popişteanu nr.2-4,
sector 1, organizează examen/concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:
•

Auditor, clasa I, grad profesional superior, ( 1 post )

în cadrul

Compartimentului audit;
•

Consilier, clasa I, grad profesional superior, ( 1 post )

în cadrul

Direcţiei generale de analize şi prognoze financiare şi sectoriale Serviciul de prognoze sectoriale;
I.

Organizarea concursului:
1. Înscrierea la concurs se va face până la data de 13.06.2018 , ora 16
2. Proba scrisă va avea loc în data de 26.06.2018, ora 10

II.

00;

30;

Condiţii de participare:
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii generale cumulative:

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) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe
bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
sau 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 publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

1. Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de
execuţie de Auditor clasa I grad profesional superior (1 post) sunt:
1. Studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti, economice, juridice,
administrative sau umaniste şi cursuri de perfecţionare în domeniul auditului public intern
dovedite prin deţinerea unui certificat/diplomă;
2. Cunoaşterea legislaţiei de specialitate;
3. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice : 9 ani .

2. Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de
execuţie de Consilier clasa I grad profesional superior (1 post) sunt:
1. Studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti, economice sau
administrative;
2. Cunoaşterea legislaţiei de specialitate;
3. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice : 9 ani .

III. Dosarul de examen/concurs conţine în mod obligatoriu :
a) formularul de înscriere conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea
unor specializări şi perfecţionări;
e) copia diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei
publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor
necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa
calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

IV.

Modalitatea de desfăşurare a concursului:

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:
1.Selecţia dosarelor de înscriere pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice
de participare la concurs, se va realiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunerea a dosarelor iar rezultatul acesteia se faca prin menţionarea
sintagmei „admis” sau „respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;
Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în
maximum 24 ore de la afişarea rezultatului, la secretariatul comisiei de soluţionare a
contestaţiilor;
Comisia de soluţionare a contestaţiilor va comunica rezultatul prin afişarea la sediul
instituţiei, imediat după soluţionarea contestaţiilor;
2.Proba scrisă va avea loc în data de 26.06.2018, ora 10.30;
La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi „admişi” la
rezultatul selecţiei dosarelor;
Rezultatul probei scrisă va fi afişat la sediul Comisiei Naţionale de Strategie şi
Prognoză, cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei „admis” sau „respins”;
3.Interviul urmând a fi stabilit şi comunicat ulterior, cu încadrarea în termenul legal.
La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi „admişi” la
rezultatul final de la proba „scrisă”.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi la proba interviu candidaţii care au
obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.

•
•

Relaţii suplimentare se vor obţine la telefon: 021.317.00.48 interior 1605.
Dosarele se vor depune la Direcţia Economică, Administrativă, Juridică şi
Resurse Umane (etaj 6, camera 680) şi vor fi însoţite de originalele documentelor
necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere, pentru a putea fi certificate.

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice
vacante de:
•

Auditor superior

1. Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
3.

Constituţia României, republicată;

4.

Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

5.

Legea nr. 212/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, modificată şi completată
prin Ordonanţa Guvernului nr. 21/2017;

6. Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind
finanţele publice (M.O. Partea I, nr. 642 din 18/10/2013); reglementări cu privire la
activitatea Comisiei Naţionale de Prognoză;
7. Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
8. H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii
de audit public intern,
9. OMFP nr.38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii
de audit public intern;
10. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1452/2014 pentru aprobarea normelor
proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul Ministerului
Finanţelor Publice;
11. OMFP nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului
intern;
12. O.S.G.G. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entitatilor publice

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice
vacante de:
•

Consilier superior

13. Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
14. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
15. Constituţia României, republicată;
16. Legea nr. 212/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, modificată şi
completată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2018;
17. Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind
finanţele publice (M.O. Partea I, nr. 642 din 18/10/2013); reglementări cu privire la
activitatea Comisiei Naţionale de Prognoză;
18. Emil Scarlat, Nora Chiriţă – Politici macroeconimce – Teorie şi aplicaţii, Editura
Economică, Bucureşti
a. Capitolul I – Teorii şi modele ale macroeconomiei
19. Dorin Jula şi Nicolae Marius Jula – Metode de prognoză, Editura Mustang, Bucureşti,
2010;
b. Elaborarea analizelor previzionale în domeniul economic
20. Nicoleta Jula şi Dorin Jula – Modelare economică – Modele econometrice şi de
optimizare, Editura Mustang, Bucureşti, 2010;
a. Modelul linear de regresie
21. Metodologia de elaborare a conturilor naţionale nefinanciare în România aprobată
prin ordin al preşedintelui INS, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 292 din
5 martie 2009, partea I.
a) Metodele de determinare a produsului intern brut
b) Venitul naţional brut
(http://codex-online.ro/legislatie/2009/mai2009/mo2009_292.htm)
22. Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului european şi al Consiliului privind
consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea
politicilor economice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L.
306/12/23.11.2011
a) Secţiunea I-a - Semestrul european
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0012:0024:RO:PDF);

23. Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 ale Parlamentului European şi Consiliului privind
prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L. 306/25/23.11.2011
a) Articolul 4 – Tabloul de bord privind identificarea dezechilibrelor
macroeconomice
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0025:0032:RO:PDF
24. Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului european şi al Consiliului din 21
mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea
Europeană
a. Capitolul 1 Caracteristici generale şi principii de baza
b. Capitolul 3 Operaţiuni cu produse: producţia, consumul intermediar,
consumul final, formarea brută de capital
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0549&from=RO
http://www.insse.ro/cms/files/impact%20esa/material%20ESA%202010.pdf
25. Program de Convergenta 2017– 2020, site www.mfinante.ro;
a. Perspective economice

