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ANUNŢ 

privind ocuparea prin transfer la cerere a 3 funcţii publice de execuție vacante în cadrul 

Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (I.S.T.I.S.) 

 

 

 

 Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor anunță ocuparea a 3 posturi 

aferente unor funcții publice de stat de execuție vacante, prin transfer la cerere. 

 

 Transferul la cerere se realizează potrivit dispozițiilor art. 506 alin. (2), alin. (5) și alin. 

(8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare: „(2) Transferul se poate face pe o funcţie publică 

vacantă de acelaşi nivel, cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional al 

funcţionarului public, sau într-o funcţie publică vacantă de nivel inferior”, „(5) Funcţionarul 

public trebuie să îndeplinească condiţiile de studii, condiţiile de vechime şi condiţiile specifice 

pentru ocuparea funcţiei publice în care urmează să fie transferat. Verificarea condiţiilor de 

realizare a transferului este în sarcina conducătorului autorităţii sau instituţiei publice la care 

se transferă funcţionarul public.” și „(8) Transferul la cerere se face la solicitarea 

funcţionarului public şi cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care 

urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public. Autoritatea sau instituţia publică în 

cadrul căreia s-a aprobat transferul la cerere al funcţionarului public înştiinţează cu celeritate 

autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul 

public, despre aprobarea cererii de transfer. În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la 

primirea înştiinţării, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară 

activitatea funcţionarul public are obligaţia să emită actul administrativ de modificare a 

raporturilor de serviciu ale funcţionarului public, cu precizarea datei de la care operează 

transferul la cerere. Data de la care operează transferul la cerere nu poate depăşi 30 de zile 

calendaristice de la data emiterii actului administrativ.” 

 

 

COMPARTIMENT SALARIZARE - SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE ȘI IT 

- Consilier, clasa I, grad profesional asistent (1 post) 

Condiții specifice pentru ocuparea postului prin transfer la cerere: 

 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura 

de știință - Științe economice; 

 Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 1 

an; 

 Să nu aibă o sancţiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, în condiţiile legii. 
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Principalele atribuții ale postului de consilier, gradul profesional asistent: 

1. Aplică legislaţia privind drepturile salariale și de altă natură, prevăzute de actele normative 

în vigoare, corespunzătoare funcţiilor publice şi a celor contractuale pentru întreg personalul 

din cadrul I.S.T.I.S. 

2. Întocmește proiectele de decizii pentru stabilirea/modificarea salariului și a altor drepturi 

de personal și le comunică celor în drept. 

3. Întocmeşte lucrările privind plata drepturilor salariale şi a altor drepturi de personal pentru 

salariaţii I.S.T.I.S. și le transmite Compartimentului financiar-contabilitate. 

4. Întocmeşte statele de plată a salariilor, efectuând operarea în acestea a concediilor 

medicale, a concediilor de odihnă, precum şi a altor concedii și a oricăror alte drepturi salariale 

acordate personalului potrivit legii. 

5. Stabileşte și calculează salariile personalului nou angajat/existent și plățile aferente 

acestora, în concordanţă cu modificările legislative.  

6. Stabilește corespunzător fondul de salarii al I.S.T.I.S. și îl înaintează Compartimentului 

financiar-contabilitate, în vederea elaborării necesarului de credite bugetare. 

7. Întocmește și transmite, lunar, la M.A.D.R., necesarul de salarii pentru personalul I.S.T.I.S., 

în vederea aprobării acestuia. 

8. Întocmeşte şi transmite la termenul solicitat, situaţia lunară privind monitorizarea 

cheltuielilor de personal. 

9. Prezintă ordonatorului de credite situaţia recapitulativă a salariilor, însoţită de toate 

documentele şi avizele necesare pentru înregistrarea în contabilitate. 

10. Întocmeşte şi depune, lunar, declaraţiile privind contribuţiile aferente salariilor și, la 

termen, declaraţiile privind drepturile de personal potrivit legislaţiei în vigoare. 

11. Întocmește și depune, la termen, documentele pentru recuperarea sumelor privind 

concediile și indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, plătite de angajatori asiguraţilor 

proprii, precum și pentru recuperarea altor sume care fac parte din activitatea 

compartimentului. 

12. Ţine evidenţa salariaţilor și a drepturilor salariale şi operează modificările intervenite în 

statele de plată. 

13. Eliberează adeverinţe privind drepturile salariale, stagiile de cotizare, plata contribuţiilor 

la bugetul asigurărilor sociale de sănătate pentru personalul din cadrul I.S.T.I.S., la solicitarea 

acestora, precum și alte documente în limita competenței. 

14. Calculează drepturile prevăzute din fondul de asigurări sociale şi cele aferente concediilor 

de odihnă, conform dispoziţiilor legale. 

15. Întocmeşte şi transmite organelor de drept raportări statistice privind realizarea 

indicatorilor de muncă şi salarii. 

16. Întocmeşte și fundamentează cheltuielile de personal pentru I.S.T.I.S. și le transmite 

Compartimentului financiar-contabilitate, în vederea elaborării proiectului bugetului și 

proiectului de rectificare a bugetului. 

17. Introduce în programul de evidență a salariilor, informațiile referitoare la personalul din 

cadrul I.S.T.I.S. și asigură actualizarea permanentă a programului. 

18. Întocmește și transmite situații statistice/raportări din domeniul de competență, potrivit 

actelor normative în vigoare. 

19. Întocmește procedurile specifice de lucru referitoare la Compartimentul salarizare. 

 

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

- Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior (1 post) 

Condiții specifice pentru ocuparea prin transfer la cerere: 

 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

 Curs de pregătire/formare/perfecţionare în domeniul achizițiilor publice, dovedit cu 

documente emise în condițiile legii; 
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 Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 7 

ani; 

 Să nu aibă o sancţiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, în condiţiile legii. 

 

Principalele atribuții ale postului de consilier achiziții publice, gradul profesional 

superior: 

1. Centralizează solicitările şi elaborează programul anual al achiziţiilor (necesităţile obiective 

de produse, de lucrări şi de servicii şi gradul de prioritate a acestora în funcţie de anticipările 

cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual) şi îl prezintă spre aprobare 

directorului general al I.S.T.I.S. 

2. Analizează şi urmăreşte realizarea planului de achiziții publice, precum şi respectarea 

prevederilor legale privind această activitate, întocmeşte lunar rapoarte de activitate pe care 

le prezintă directorului general al I.S.T.I.S. 

3. Întocmeşte documentaţiile technico-economice ale achizițiilor şi urmăreşte ca prin corecta 

fundamentare şi dimensionare a indicatorilor de eficienţă economică să se prevină utilizarea 

neraţională şi imobilizarea pe durate de timp nejustificate, a fondurilor care se alocă anual de 

la buget, cu efecte nefavorabile asupra costurilor finale ale investiţiilor. 

4. Verifică şi răspunde dacă soluţiile adoptate în documentaţiile tehnico-economice respectă 

normele, normativele şi alte prescripţii tehnice specifice achizițiilor publice şi aduce, după caz, 

îmbunătăţiri la soluţiile prezentate, prin dimensionarea raţională a investiţiilor, eliminarea 

supradimensionărilor, a obiectivelor, lucrărilor şi cheltuielilor care scumpesc inutil investiţiile. 

5. Verifică, prin deplasarea în teren, corectitudinea soluţiilor adoptate în documentaţiile 

technico-economice şi propune, când este cazul, îmbunătăţirea acestora, cu aprobarea 

directorului general al I.S.T.I.S. 

6. Verifică şi analizează dacă valoarea totală a achiziției s-a evaluat în preţuri valabile la data 

la care se efectuează expertiza documentaţiei technico-economice. 

7. Elaborează şi prezintă conducerii I.S.T.I.S. pentru aprobare, potrivit legii, a documentaţiilor 

technico-economice aferente achizițiilor publice. 

8. Analizează solicitările de modificare, pe parcursul derulării achizițiilor, a soluţiilor adoptate 

în documentaţiile technico-economice iniţial aprobate şi propune, în cazurile justificate, 

avizarea acestora. 

9. Analizează încadrarea cheltuielilor din planul de achiziții publice în limitele de cheltuieli 

bugetare aprobat. 

10. Răspunde de organizarea sistemului de monitorizare a achizițiilor publice şi elaborează 

rapoarte anuale privind stadiul realizării investiţiilor. 

11. Răspunde de organizarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice la 

I.S.T.I.S., conform legislaţiei în vigoare. 

12. Întocmeşte şi actualizează propria bază de date cu agenţii economici, societăţi comerciale, 

furnizori de produse, prestatori de servicii, executanţi de lucrări etc.. 

13. Monitorizează şi efectuează raportarea către A.N.A.P. a contractelor atribuite, în condiţiile 

prevăzute de legislaţia în vigoare. 

14. Notifică, conform legii, M.E.F. în vederea transmiterii de observatori la procedurile de 

achiziţie publice care se supun verificărilor procedurale. 

15. Transmite spre publicare anunţurile privind achiziţiile publice către S.I.C.A.P. şi Monitorul 

Oficial. 

16. Întocmeşte un studiu de piaţă, înaintea demarării procedurilor de achiziţie publică, inclusiv 

pentru procedurile proprii. 

17. Răspunde de asigurarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de achiziții 

aprobate. 
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18. Urmăreşte şi asigură derularea programului de achiziţii în condiţiile prevăzute de lege a 

bunurilor şi serviciilor necesare pentru desfășurarea în condiţii optime a activităţii I.S.T.I.S. şi 

a CTS-urilor. 

 

 

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN 

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

Condiții specifice pentru ocuparea prin transfer la cerere: 

 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura 

de știință - Științe economice; 

 Curs de pregătire/formare/perfecţionare în domeniul audit public intern, dovedit cu 

documente emise în condițiile legii; 

 Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 7 

ani; 

 Să nu aibă o sancţiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, în condiţiile legii. 

 Candidatul declarat admis are obligația de a obține avizul conducătorului 

compartimentului de audit public intern din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale, conform H.G. nr. 1086/2013, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de 

numire. 

 

 Principalele atribuții ale postului de auditor, grad profesional superior: 

1. Coordonează activitatea Compartimentului de audit public intern din cadrul I.S.T.I.S. 

2. Elaborează/Actualizează norme metodologice proprii privind exercitarea activității de audit 

public intern în cadrul Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor, cu avizul 

Serviciului de Audit Public Intern din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

3. Pe baza analizei riscurilor, a criteriilor semnal, a recomandărilor directorului general, 

precum și a prevederilor normelor și reglementărilor specifice, naționale, comunitare, 

elaborează proiectul planului multianual de audit public intern și, pe baza acestuia, proiectul 

planului anual de audit public intern. 

4. Propune modificarea planului de audit ori de câte ori analiza riscurilor motivează acest lucru 

sau conducerea instituției dispune efectuarea unor misiuni de audit neprevăzute în planul inițial 

aprobat, prin renunțarea la unele misiuni cu riscuri mai reduse incluse în plan. 

5. Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management 

financiar și control ale instituției sunt transparente și conforme cu normele de legalitate, 

regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate și face recomandări pentru îmbunătățirea 

acestora, dacă este cazul. 

6. Elaborează/Actualizează Carta Auditului Intern. 

7. Elaborează/Actualizează procedurile operaționale formalizate și Registrele riscurilor privind 

activitatea de audit public intern derulată la nivelul structurii de audit public intern. 

8. Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern. 

9. Analizează sistemele de management și control intern ale structurilor auditate, identifică 

disfuncționalitățile acestora, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme. 

10. Elaborează și implementează programul de îmbunătățire a calității activității de audit 

public intern în vederea respectării regulamentelor, normelor, procedurilor, precum și a 

Codului de conduită etică a auditorilor interni. 

11. Realizează munca de teren și efectuează verificările necesare atingerii obiectivelor 

misiunilor de audit public intern, prin deplasări la fața locului. 

12. Desfășoară la nivel central și teritorial misiuni de audit public intern cuprinse în planul de 

audit public intern, cu respectarea normelor procedurale de audit public intern. 
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13. Desfășoară audituri ad-hoc, cu caracter excepțional, în baza ordinului de serviciu și cu 

aprobarea conducerii instituției, în baza procedurii stabilite prin normele metodologice 

specifice activității de audit public intern. 

14. Efectuează misiuni de consiliere formalizate, cuprinse în planul de audit public intern anual, 

cu respectarea schemei generale privind derularea misiunilor de consiliere. 

15. Efectuează misiuni de consiliere pentru situații excepționale, ce presupun participarea în 

cadrul unor echipe constituite în vederea reluării activităților ca urmare a unei situații de forță 

majoră sau altor evenimente excepționale. 

16. Efectuează misiuni de urmărire a recomandărilor, în cadrul cărora se evaluează stadiul și 

modul de implementare a recomandărilor formulate prin rapoartele de audit public intern și 

extern. 

17. Propune, după caz, suspendarea misiunii de audit public intern în cazul identificării unor 

iregularități sau posibile prejudicii, cu acordul conducerii instituției care a aprobat misiunea, 

dacă din analiza preliminară a verificărilor efectuate se estimează că prin continuarea acesteia 

nu se ating obiectivele de audit intern (limitarea accesului, informații insuficiente ș.a.). 

18. Informează Serviciul de Audit Public Intern din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice, precum şi 

despre consecinţele acestora. 

19. În cazul identificării unor iregularităţi semnificative sau posibile prejudicii, raportează 

imediat conducătorului instituției şi Serviciului de Audit Public Intern din cadrul Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

20. Raportează periodic conducerii instituției asupra constatărilor, concluziilor şi 

recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit. 

21. Duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin conform planului de audit public intern și ordinului 

de serviciu. 

22. Duce Ia îndeplinire măsurile și recomandările de natură metodologică și de specialitate 

transmise de Serviciul de Audit Public Intern din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale. 

23. Arhivează documentele specifice activității structurii. 

24. Participă, în calitate de invitat, la ședințele Comitetului director, la solicitarea directorului 

general al I.S.T.I.S. 

25. Îndeplinește orice alte atribuții care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a 

activităților din sfera sa de responsabilitate. 

 

 

 Funcționarii publici interesați vor depune, la secretariatul I.S.T.I.S. din Bd. Mărăști nr. 

61, Sector 1, București sau pe adresa de e-mail secretariat@istis.ro, în termen de 20 de zile de 

la data afişării prezentului anunţ, respectiv în perioada 12.02.2021 – 03.03.2021 (inclusiv), 

următoarele documente: 

a) cerere de transfer; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care să ateste identitatea, potrivit 

legii, după caz; 

c) CV în format european; 

d) adeverință eliberată de instituția angajatoare din care să reiasă funcția și gradul 

profesional deținut în prezent, precum şi faptul că nu a fost sancționat disciplinar; 

e) acte doveditoare privind îndeplinirea condițiilor de studii; 

f) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal - formular anexat 

prezentului anunţ.  

 Candidații sunt obligați să prezinte originalele documentelor pentru certificarea 

autenticității până cel mai târziu la data interviului. 

mailto:secretariat@istis.ro
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 După expirarea termenului de depunere a cererilor, Institutul de Stat pentru Testarea 

și Înregistrarea Soiurilor, va organiza un interviu cu funcționarii publici solicitanți. Data, locul 

şi ora susţinerii interviului vor fi aduse la cunoștința funcționarilor publici solicitanți prin afișare 

la sediul instituţiei și pe site-ul www.istis.ro.  

 Alte informații și date referitoare la organizarea procedurii de ocupare prin transfer la 

cerere a funcțiilor vacante menționate mai sus, se pot obține la numărul de telefon 0213184380 

sau pe adresele de e-mail: roxana_chiru@istis.ro și mariana_martin@istis.ro, de luni până joi în 

intervalul orar 0830 – 1700 și vineri în intervalul orar 0830 – 1430. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afișat astăzi, 12 februarie 2021, la sediul Institutului de Stat pentru Testarea și 

Înregistrarea Soiurilor și pe site-ul www.istis.ro la secțiunea Carieră 

mailto:roxana_chiru@istis.ro
http://www.istis.ro/

