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ANUNT 

 
 INCDCP-ICECHIM Bucuresti anunta scoaterea la concurs a urmatorului post:   

 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Număr 

posturi 

vacante 

Condiţii minime de ocupare 

Alte condiţii 

Data limita 

 de depunere 

 a dosarelor 
Vechime în 

domeniu 
Studii 

1. 

SEF COMPARTIMENT 

AUDIT INTERN 

 

 (asimilat Cod COR 

121304 Sef executiv audit 

intern, normă intreagă, 

durată nedeterminată) 

 

 

1 

Vechime in 

activitatea de 

auditor intern 

minim 5 ani. 

Studii superioare de lunga 

durata in domeniul 

economic sau tehnic; 

- Competente dovedite prin 

diplome de pregatire 

profesionala / curicula din 

facultate in urmatoarele 

domenii: audit intern; 

guvernanta corporativa, 

riscuri, control intern; 

finante publice; 

management; tehnologia 

informatiei; drept. 

- Criteriile minime sunt prevazute de art.20 din Legea 672/2002 si OMFP 

659/2015; 

- Pentru domeniile de audit intern, guvernanta corporativa, riscuri si 

control intern echivalarea competentelor se va face pe baza dovezii de 

exercitare a activitatii de audit public intern din carnetul de munca / 

adeverinta de vechime eliberata de fostul angajator; 

- Avizul SAPI de la ministerul coordonator, si anume Ministerul 

Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID)  obtinut in baza prevederilor 

pct.2.3.3.4. din HG 1086/2013. 

 

14.04.2021 

ora 16.30 

  

  Probele de concurs constau în analiza dosarului de înscriere la concurs si proba orala (interviu). Data si ora de desfasurare a concursului pot fi 

modificate in functie de numarul candidatilor si de disponibilitatea membrilor comisiei. 

 Termen depunere dosare de inscriere: 14.04.2021;  

Evaluare dosare concurs si selectare candidati pentru proba interviu: 16.04.2021; 

Data proba interviu: 20.04.2021, ora 10.00 la sediul INCDCP-ICECHIM București. Salariul de baza brut este 5.500 lei. Rezultatele concursului 

vor fi comunicate in termen de 24 de ore de la data sustinerii probei de concurs. Contestatiile pot fi depuse la Secretariatul Directorului General in 

termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatului. 

 

 



  

    Bibliografie: 

1. HG 293/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie-Petrochimie - ICECHIM Bucuresti; 

2. OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare; 

4. Legea nr.672/2002 republicata, privind auditul public, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. HG nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern; 

6. OMFP nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern; 

7. Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice; 

8. Legea nr.82/1991 - Legea Contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

9. Ordonanta Guvernului nr.119/1999, republicata, privind controlul intern / managerial si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile; 

10. Codul Fiscal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

11. Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Continutul dosarului de inscriere la concurs:  

- Cerere - tip de inscriere la concurs, COD: PP-RU-01-F1, pusa la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane.  

- Chestionarul - tip de evaluare, COD: PP-RU-01-F2, pus la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane, pentru candidatii din afara institutului. 

-  Curriculum Vitae, cu data si semnatura. 

- Acte de studii (copie xerox). 

- Act de identitate (copie xerox). 

- Carnet de munca (copie xerox) / copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor, cu semnatura si stampila angajatorului / adeverinte privind 

activitatea desfasurata, dupa caz.  

- Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare. 

- Avizul SAPI de la ministerul coordonator, si anume Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID)  obtinut in baza prevederilor pct.2.3.3.4. din 

HG 1086/2013. 

 Daca la depunerea dosarului de inscriere la ICECHIM candidatii nu au obtinut inca avizul, vor depune la dosar dovada solicitarii avizului, avand 

obligativitatea de completare a dosarului cu avizul SAPI cel tarziu in ziua interviului, inainte de sustinerea acestuia. 

    Detalii suplimentare la telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane. 

 

DIRECTOR GENERAL 

          DONI MIHAELA  

                   

                   

 

                  Afișat la data de  

                       15.03.2021  

                 


