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Ploiesti scoate la concurs urmatorul post vacant pe perioada nedeterminata:

- 1 post auditor I pentru Gompartimentul Audit Intern, studii superioare economice, curs auditor
(conditie obligatorie) , vechime minimum 5 ani in specialitatea economica.
Dosarul de concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:
- cerere de inscriere la concurs
- copie de pe actul de identitate

- copii de pe actele de studii si alte specializari care atesta indeplinirea conditiilor specifice postului
scos ta concurs;
- copie de pe carnetul de munca, sau dupa caz, adeverinte care atesta vechimea in munca;
- cazier judiciar;
- adeverinta medicala de la medicul de familie, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare,
eliberata cu cel mult 1 luna anterior derularii concursulut:
- curriculum vitae.
- un dosar cu sina
Se pot inscrie la concurs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
- are cetatenie romana, cetatenie a altor state member ale Uniunii Europene sau astatelor apartinand
Spatiului Economic European si domiciliul in Romania,
- cunoaste limba romana, scris sivorbit;
- are varsta minima reglementata de prevederile legale;
- are capacitate de exercitiu;

- are o stare de sanatate corespunzatoare

postului pentru care candideaza, atestata pe baza

adeverintei medicale eliberata de medical de families au de unitatile sanitare abilitate;

- indeplineste conditii de studii, si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor

postului scos la concurs;

- nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori
contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor
fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea
functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va desfasura in 4 etape succesive:
1. Selectia dosarelor de inscriere care va avea loc in perioada 12-13.10.2017

2.

Avizul Serviciului de Audit Intern din cadrul Ministerului Transporturilor in urma unui interviu in
perioada 16-23.1 0.2017 ;
3. Proba scrisa care va avea loc in data de24.10.2017, ora 900
4. Interviul care va avea loc in data de 26.10.20',|7, ora g00
Pentru obtinerea avizului din partea Ministerului Transporturilor odata cu dosarul de concurs se va
depune si un dosar care va cupride urmatoarele documente:
- o lucrare de conceptie in domeniul auditului intern;
- curriculum vitae;

- o

declaratie privind respectarea prevederilor art.22 din Legea nr.67212002, referitoare

la

incompatibilitatile auditorilor interni;
-doua scrisori de recomandare de la persoane cu experienta in domeniul auditului intern

Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al
a mentiunii "admis/respins" prin afisare la sediul unitatii in termen de maximum o zi
lucratoare de la data finalizarii probei.
Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si interviu, candidatii nemultumiti
pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor,
respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si a interviului.
Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul unitatii, in termen de o zi

fiecarui candidat si

lucratoare dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul unitatii in termen de maximum o zi lucratoare

de la expirarea termenului pentru contestatii, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si

a

mentiunii "admis" sau "respins".
Candidatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei se poate adresa instantei de contencios
administrativ, in conditiile legii.
Data limita pana la care se depun dosarele este de 11.10.2017, ora 15'00.
e la telefon 02441593233 int.115, d-na Olteanu

Relatii suplimentare si tematica de concurs se
Luminita.
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Telefon-fax: 0244-593233
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BIBLIOGRAFIE DE CONCURS AUDITOR INTERN

1, Legea nr.67212002, republicata, privind auditul public intern
2. H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de
3. O.M.F.P. nr.25212004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern
4. Legea nr.8211991, republicata, Legea contabilitatii
5. Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
6. Ordin nr.40U2015 pentru aprobarea Codului controlului interni managerial, cu modificarile
si completarile ulterioare
7. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile
ulterioare
8. Legea nr.53/2003- Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare
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