
ANUNŢ  
 

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din 
Transporturi Navale – CERONAV  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de 
Auditor II în cadrul Compartimentului audit public intern. 
Concursul va consta în 2 etape succesive:  

a) proba scrisă – în data de 23.06.2022, ora 10
00

.  

b) interviul, în data de 24.06.2022, ora 10
00

. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii 
declaraţi admişi la proba scrisă. 

 
Dosarul de concurs va conţine:  

- cerere de înscriere la concurs  
- actul de identitate (copie + original);  
- documentele care atestă nivelul studiilor şi alte documente care atestă efectuarea 

unor specializări pentru îndeplinirea condiţiilor specifice (copii + originale);  
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste 

vechimea în specialitatea studiilor;  
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  
- adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abilitate;  

            -Avizul favorabil al Șefului Serviciului Audit Public Intern, din cadrul Ministerului 
 Transporturilor și Infrastructurii, conform prevederilor pct. 2.3.4.1.1. si 2.3.4.1.2. din  
Anexa 1 la OMT  nr. 1380/2016 – Norme specifice privind exercitarea activității de  
audit intern la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 

 
Pentru obţinerea avizului, candidaţii pentru funcţia de auditor intern depun un dosar la 
registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru Serviciul Audit Public Intern,  
care cuprinde următoarele documente:  
a) curriculum vitae;  
b) o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la 
incompatibilităţile auditorilor interni;  
c) o lucrare în domeniul auditului intern;  
d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern.  
Şeful Serviciului Audit Public Intern analizează dosarele de avizare depuse de solicitanţi şi 
realizează un interviu cu aceştia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului; 
notarea şi stabilirea calificativului de către şeful compartimentului de audit intern se face prin 
respectarea aceloraşi cerinţe stabilite pentru avizarea şefului compartimentului de audit intern 
din prezentele norme.  
Avizul comisiei de avizare se transmite persoanei solicitante şi conducerii CERONAV, în 
termen de două zile de la data susţinerii interviului. 

 
Dosarul de concurs se depune la Biroul Resurse Umane şi SSM, sediul CERONAV 

din Str. Pescarilor nr. 69A până la data de 10.06.2014, ora 14
00

.  
Tematica şi bibliografia se vor afişa odată cu anunţul la sediul CERONAV. 
La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ, criteriile 

generale si cele specifice ocupării postului.  
Condiţii generale sunt:  

a) au domiciliul stabil in România;  
b) nu sunt condamnaţi penal sau in curs de urmărire penală;  
c) sunt apţi din punct de vedere medical ( fizic si neuropsihic);  
d) sa nu aibă desfaceri ale contractului de muncă din motive imputabile salariatului. 



 
Condiţii specifice sunt: 

a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul 
economic; 

b) vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani și 6 luni; 


