
  
 

 Editura Didactică şi Pedagogică S.A. activează sub egida Ministerului Educaţiei și 

Cercetării. Cu o tradiţie de aproape șapte decenii, această entitate continuă să făurească educație. 

 În plus, suntem în căutarea unui coleg pentru ocuparea postului de Auditor Intern, în regim 

part time,  dornic să ne împărtășească din experiența sa. 

 

Auditor Intern – cod C.O.R. - 241105 

Candidatul ideal 

- Este cetățean român și are domiciliul în România; 

- Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; 

- Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență, profil economic; 

- Vechimea în muncă/specialitate necesară: minim 3 ani; 

- Cunoștințe foarte bune de operare MS Office (Word, Excel) nivel avansat; 

- Excelente abilități de comunicare și organizare, nivel înalt de implicare și responsabilitate, 

abilități specifice, atenție la detalii. 

 

Descrierea jobului  

 Elaborează proiectul planului anual de audit public intern. 

 Efectuează activităţi de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management 

financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, 

regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate. 

 Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din 

activităţile sale de audit. 

 Elaborează rapoarte anuale cu privire la activitatea de audit public intern. 

 Evaluează managementul riscurilor. 

 Evaluează sistemele de control. 

 Să acţioneze cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi promptitudine în rezolvarea 

sarcinilor de serviciu. 

 Concizie şi acurateţe în documentele întocmite. 

 Asigură păstrarea confidenţialităţii, a secretului de serviciu în legătură cu faptele, 

informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei. 

 Răspunde de corectitudinea operaţiilor pe care le efectuează. 

             

 

Bibliografie 

 

  Hotărârea nr. 612/2018 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - 

S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" prin 

transformare. 

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

completările ulterioare; 

 

 



 

 

 

 Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității 

de audit public intern. 

 Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 O.G. nr. ll9/1999 - privind auditul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Hotărârea nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea și desfășurarea 

proceselor de atestare națională și de pregătire profesională continuă a auditorilor interni 

din sectorul public și a persoanelor fizice. 

 Legea 53/2003 – Codul Muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 ***** 

Concursul se va desfășura la sediul  Editurii Didactice și Pedagogice din str. Spiru Haret nr. 10-

12, sectorul 1 și se va organiza conform următorului calendar: 

1. 16.05.2022, data-limită pentru depunerea CV-ului; 

2. 17.05.2022, afișare selecție CV-uri; 

3. 23.05.2022, orele 10:00 – 12:00, proba scrisă; 

4. 23.05.2022, ora 12:30, interviu; 

5. 25.05.2022, afișare rezultate proba scrisă și interviu; 

6. 27.05.2022, ora 13:00, data-limită depunere contestații; 

7. 30.05.2022, afișare rezultate contestații; 

8. 31.05.2022, afișare rezultate finale. 

Așteptăm cu interes să ne transmiteți Curriculum Vitae la sediul Editurii din București, Str. Spiru 

Haret nr. 10-12, Sector 1, (camera 59) sau prin e-mail la adresa:  resurse.umane@edituradp. ro. 

mailto:resurse.umane@edituradp.%20ro
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