Autoritatea Naţională de Integritate
anunţă demararea procedurii de selectare și numire, prin transfer,
a unui specialist în funcția de auditor principal intern
al Serviciului securitate, audit şi control al integrităţii

Scopul general al funcției: asigurarea conformității activităţilor desfășurate de
către Autoritatea Națională de Integritate din punct de vedere financiar, tehnic şi
managerial, prin realizarea activităţii de audit intern și monitorizarea implementării
recomandărilor în domeniu.
Sarcinile de bază ale funcției conform Cartei de audit intern și a Planului
anual de audit intern:
1. Organizarea activității de audit intern
2. Efectuarea misiunii de audit intern
3. Îmbunătățirea managementului structurilor auditate
4. Instituirea mecanismelor de post-control audit intern
5. Monitorizarea gestionării riscurilor
Condiţii de bază:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în
teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei
publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată,
dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64
alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o
anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei
judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce
derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice:
Studii de licenţă juridice sau economice
Experienţă profesională 4 ani de experiență profesională în domeniu studiilor (în
ultimii 6 ani) în funcție publică, cel puțin 1 an în domeniul auditului intern.
Aptitudini: de cercetare şi rezolvare a problemelor independent şi în echipă; de
comunicare efectivă a problemelor apărute şi a căilor de rezolvare la nivel
instituţional şi interinstituţional.
Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, punctualitate, spirit de
iniţiativă, creativitate, flexibilitate.
Selectarea se va desfășura în 2 etape:
- examinarea CV-urilor prezentate;
- interviul în cadrul Comisiei de concurs pentru suplinirea funcției publice de
conducere și de execuție.
Perioada depunerii CV-urilor: 24.07.2019 – 09.08.2019, în zilele de luni vineri, ora 8.00 – 17.00
Perioada interviurilor: 12 -13.08.2019
Persoanele interesate
pot depune personal, prin poştă sau prin poşta electronică, CV-ul,
la care se vor anexa următoarele documente:
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii;
• copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare
profesională şi/sau de specializare;
• copia carnetului de muncă, alte acte ce atestă activitatea de muncă până
la momentul depunerii CV-ului.
Adresa poştală – MD-2012, Chişinău, str. A.Russo, 1, etajul IV
Persoane de contact:
Stepanida Draguţan, tel. 022 820 612, 068 10 10 23; e-mail: stepanida.dragutan@ ani.md
Viorica Cabac, tel. 022 820 605, 068 10 10 36; e-mail: viorica.cabac@ ani.md

Lista de referință pentru interviul de angajare:
•
•
•

•
•

•
•

Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr.132 din 17.06.2018;
Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.20105;
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului
financiar public intern pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru
implementarea acesteia nr. 124 din 02.02.2018 ;
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 12.09.2018 cu privire la aprobarea
Standardelor Naționale de Audit Intern.
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.74 din 10.06.2014 cu privire la aprobarea Codului etc
al auditorului intern și a Cartei de audit intern (Regulamentul-model de funcționare a
unității de audit intern).
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.105 din 15.07.2013 privind aprobarea normelor
metodologice de audit intern în sectorul public;
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.113 din 15.09.2011 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public.

