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Teatrul Dramaturgilor Ilom6ni organizeazil
concurs pentru ocuparca posturilor vacante:

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
- 2 posturi Auditor (S) grad profesional IA (poz. 11 qi 12 clin statul cle Iunc{ii);

Concursul se organizeazd in condiliile respectdrii prevederilor Regr.rlarnentr-rlui
privind ocuparea posturilor vacante sau ternporar vacante corespunzdtoare funcliilor
contractuale din cadrul instituliilor/serviciilor publice de interes local al municipiului
Bucureqti, precum qi pentru promovarea in grade sau trepte profesionale irnediat
superioare, ori in funclie a personalului contractual al acestora prevdzut in anexa 1a

Dispozitia Primarului General nr. 173 6/03. 1 1 .20 1 5 precum Ei a prevederilor I{otdr6rii
Guvernului nr.28612011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant san ternporar vacant corespunzdtor
funcliilor contractuale gi a criteriilor de prolnovare in gracle sau trepte proltsionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plbtit dir-r lbnduri
publice, modificat6 qi completatd prin H.G. w. 1027lll.112OI4,

CALENpARUL. qONCURSULUI
1) 02 octombrie 2019, ora 13.00, termenul lirnitd pentrur depunerea dosarelor de

concurs de c5tre candidali;
2) 03 octombri e 2019, seleclia dosarelor de concur.s;
3) 04 octombri e 2019, ora 14.00 afiEarea rezultatelor selecliei dosarelor;
4) 07 octombrie 2019, ora 14.000 termenul lirnitd pentru depunerea contestafiilor'

privind seleclia dosarelor;
5) 08 octombrie 2019, ora 14.00, solufionarea contestaliilor qi afiEarea rezultatelor

acestora;
6) 14 octombri e 2019, ora 10.00, proba scrisd;
7) 15 octombrie 2019, ora 15.00, afigarea rezultatelor la proba scrisd;

N,. e!/.i / k .!"!.,. /.(({,

APROBAT
I\AG



B)

e)

16 octombrie 2019, ora 12.00, termenul lirnitd pentru depunerea contestaliilor
privind proba scris6;
17 octombrie 2019, ora 12.00, solufionarea contestaliilor qi afiEarea rezultatelor
acestora;

10) L8 octombrie 2019, ora 10.00, susfinerea interviului;
ll) 21 octombrie 2019, ora 14.00, afigarea rezultatelor interviului;
12) 22 octombrie 2019 ora 12.00, termenul lirnitd pentru depunelea contestaliilor

privind interviul;
13) 23 octombrie 2019, ora 12.00, solulionarea contestaliilor gi allgarea

rezultatelor acestora;
14) 24 octombrie 2019, afiqarea rezultatelor finale.

Dosarele de concurs se depun la sediul Teatrului Dramaturgilor Rorndni din Calea
Grivilei, nr.64-66, Sector 1, BucureEti, Compartimentul Resulse lJrnane, etaj 4, luni-
joi intre orele 10.00-14,00, vineri intre orele 10.00-13.00 la persoana desemnatd de
cdtre conducerea teatrului pentru a asigura secretariatul cornisiei de eoncurs, p6nd la
02 octombrie 2019, ora 13.00. Persoana de contact: Anghel Mioara, telefon 021 212
58 45 interior 614.

l'ublicat in Monitorul Oficial: 18.09.2019

DQSARUL DE CONCURS treblie sci contind urlnritolrele rtocumente:
(1) Pentru inscrierea la concurs candidafii vor pL*ezenta un dosar cle concuirs care va
confine urmdtoarele documente:

a) cerere de inscriere Ia concurs adresatd managerului (director) al I'eatrului
Dramaturgilor RomAni;

b) copia actului de identitate sau orice alt docurnent care atestd iclentitatea
potrivit legii, dupd caz;

c) copiile documentelor care s[ ateste nivelul studiilor Ei ale altor acte care atestd
efectuarea unor specializdri, precum Ei copiile documentelor care atestd indeplinir.ea
condiliilor specifice ale postului;

d) carnetul de muncd sau, dupd caz, adeverinfele care atestd vechimea in rnuncd
in meserie gi/sau in specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declarafie pe propria rdspundere cd nu are antecedente
penale care s6-l facd incompatibil cu funcfia pentru care candideazd";

f) adeverinld medicalS care s6 ateste starea de sdn[tate corespunzdtoare eliberatd
cu cel mult 6 luni anterior derulSrii concursului cle c6tre medicul de farnilie al
candidatului sau de c6tre unitalile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;
(2) Adeverinfa care atestd starea de sdndtate confine, in clar, numdrul, data, numele

emitentului ;i calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul S6ndt61ii.
(3) in cazul documentului prevdzutla alin. (1) lit. e), candiclatul declarat achnis la
selecfia dosarelor, care a depus la inscriere o declaralie pe propia rdspundere c6 nu
are antecedente penale, are obligafia de a cornpleta dosarul de concurs cll originah-rl
cazierului juridic, cel mai tdrziu p6nd la data desfEqurSrii primei probe a concursului.
(4) Actele prevdzule la alin. (1) lit.b)-d) vor fi prezentate qi in original in vederea
verific6rii conformitdfii copiilor cu acestea.



COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTEITN
- Auditor (S) grad profesional IA - 2 posturi

CONDITII D4 PARTICIPARE :
Condiliile geLersle:

a) are cetdlenia t'otn6n6, cetdlenie a altor state rnembre ale Uniunii Europene sau
statelor apar{indnd Spaliului Economic European qi dorniciliul in Rour6nia;

b) cunoagte limba romdn6, scris qi vorbit;
c) are vdrsta minimd reglementatd de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exerciliu;
e) are o stare de sdn6tate corespllnzdtoare postr-rlui pentru care candideazd,

atestatd pebaza adeverin(ei rnedicale eliberate de medicul de farnilie sau de unitalile
sanitare abilitate;

0 indeplineqte condi(iile de studii qi, dupd caz, de vechime sau alte conclilii
specifice potrivit cerinlelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdv6rqirea unei infiacliuni contra
umanit6lii, contra statului ori contra autoritAtii, de serviciu sau in leg6tur[ cu
serviciul, care impiedic6 inffiptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de corup{ie sau a
unei infi'acliuni sSv6rqite cu intenfie, care ar face-o incornpatibild cu exercitarea
funcliei, cu excep{ia situaliei in care a intervenit reabilitarea.
Conditiile specifice:
- are studii universitare de lungd duratd absolvite cu diplornd de licen!6 in domeniul:

Etiinfe economice; Etiinfe administrative; Etiinle juridice;
- cursuri de specializate qi perfeclionare in domeniul ar-rditr:lui public inteln;
- vechime rninimd de 10 ani in activitatea de audit;
- aviz favorabil de participare la concut's din partea Direcfiei Audit Public Intern al

Prirndriei Municipiului Bucureqti, cel t6rziu pdnd 1a data desfbquririi prirnei probe
a concursului;

- cunoa$terea legislaliei gi a normelor specifice activitdlii de audit public intern,
inclusiv codul privind conduita eticd a acestuia;

- cunogtin{e operare/programare PC: Microsoft Office (Word, Excell, Acces, Power
Point); Internet Explorer;

COMPARTIMENT RESURSB UMANE
Mioara Anghel
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I)trta aliqirrii : I 8.09.201 9
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BIBLIOGRAFIE $I TEMATICA

Auditor (S) grad profesional IA
BIBLIOGRAFIE:
- Hotardrea Consiliului General al Municipiului Bucureqti nr. 405 din 2t.12.2016

privind infiinfarea Teatrului Dramaturgilor Rorn6ni;
- Legea nr, 5312003 - Codul muncii, republicatS, cu modificSrile Ei completdrile

ulterioare;
- Legea nr. 47712004 privind Codul de conduitl, a pelsonalului contractual din

autoritdtrile gi instituliile publice;
- Legea adrninistratiei publice locale nr.21512001, republicatS, cu rnodificdrile gi

completdrile ulterioare;
- Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu rnoclificdrile Ei

cornpletdrile ulteri oare;
- Legea nr. 50012002 privind finanfele publice, cu modificirile qi cornpletdrile

ulterioare;
- Legea Contabilit[1ii nr 82lI99l cu rnodificdrile qi completdrile ulterioare;
- Ordonanfa Guvemului nr. 11911999 privind controlul intern/rnar-ragerial qi

controlul financiar preventiv, republicatd, cu rnodificdrile qi courpletdrile
ulterioare;

- Ordin nr. 1792 din 24 decernbrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanfarea qi plata cheltuielilor instituliilor
publice, precum qi organizatea, evidenla ;i raportarea angajarnentelor bugetare $i
legale;

- Legea nr, 67212002 privind auditul public intern, republicatd, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;

- I-Iotdrdrea Guvernului nr.23512003 pentru aprobarea Normelor privind modul cle
nourinalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern;

- Hotdrdrea Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Nonnelor generale privind
exercitarea activitdtii de audit public intern;

- Hotdr6rea Guvernului nr. 1.18312012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul
de cooperare pentru asigurarea funcfiei de audit public intern;

- Normele rnetodologice specifice exercitarii activitdlii cle auclit public inter.n in
cadrul Prirndriei Municipiului Bucureqti, serviciilor publice qi instituliilor publice
de interes local al municipalitdlii precum qi regiilor autonome Ei societdlilor
comerciale infiinlate de Consiliul General al Municipiului Br.rcure;ti sau Ia care
acesta este ac{ionar, aprobate prin Dispozilia Primarului General nr, 42712019;

- Carta Auditului Public Intern privind exercitarea activitdlii de audit public inter.n
in cadrul Primdriei Municipiului BucureEti, serviciilor publice qi instituliilor



publice de interes local al municipalitdlii precum qi regiilor autonome qi
societdfilor comerciale infiinlate de Consiliul General al Mnnicipiului Bucureqti
sau la care acesta este acfionar, aprobati prin Disp oziyia Primarului General nr.
42712019

- Hotdr6rea Guvernului nr. 125912012 pentru aprobarea Normelor. privind
coordonarea qi desfbEurarea proceselor de atestare nalionald Ei de pregdtire
profesionald continud a auditorilor interni din sectorul public qi a persoanelor
fizice;

- Ordinul ministrului finanlelor publice nr. 25212004 pentru aprobarea Codului
privind conduita eticd a auditorului intern;

- Legea-cadru nr. 15312017 privind salaizarea personaluiui plStit din fonduri
publice;

- Legea nr. 7812000 pentru prevenirea, descoperirea qi sancfionarea faptelor de
coruptie cu rnodificdrile qi completdrile ulterioare;
Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice;
Legea nr. 10112016 privind rernediile qi cdile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizilie public6, a contractelor sectoriale qi a contractelor de
concesiune de lucrSri qi concesiune de servicii, precurn qi pentru organizarea Ei
funclionarea Consiliului Nalional de Solulionare a Contestaliilor;
Hotdrdrea Guvernului nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor rnetodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului cle achizilie
publicd/acordului-cadru din Legea nr, 98120 I 6 privind achiziliile publice ;

Flotdrdrea Guvernului nr. 866 din 16 noiembrie 2016 pentru rnodificarea gi
cornpletarea Normelor ryretodologice. de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind
achiziliile sectoriale, aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr. 394n0re, pr.ecum gi
pentru rnodificarea qi completarea Normelor metodolgqi.cg de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicZr/acorclr-rlr-ri-
cadru din Legea nr. 98/2Q16 privind achiziliile publice, aprobate prin I-Iot[rArea
Guvernului nr. 39512016

- ORDIN nr.600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codr-rlui controlului ir-rterir
rnanagerial al entitdlilor publice;

- ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv qi a CodLrlui
specific de nortne profesionale pentru persoanele care desligoard activitatea cle

control financiar preventiv propriu;
- Regulament de Organizare qi Funclionare al Teatrului Dramaturgilor Rom6r"ri -

aprobat prin Hotardrea Consiliului General al Municipiului Bucureqti nr. 383 din
26,06.20t9;

TEMATICi:
1. organizarea qi exercitarea activit[1ii de audit public intern:

- cadrul legislativ;
- rnod de desfrqurare;
- tipuli de misiuni de audit specifice.

2. Etape in derularea rnisiunilor de audit;
3' Atribu{iile structurii de audit intern din cadrul entit[trilor pr-rblice sr-rborcionate
Consiliului General al Municipiului Bucuregti;
4. Normele aplicabile cornpartimentului de audit public intern qi auditorilor interni;



5" Elaborarea planului anual de audit Ei planului multianual de audit;
6" Proceduri qi documente elaborate pe parcursul desfEEurrdrii rnisir.rnii cle auclit public
intern;
6. Colectarea informa(iilor;
7. Raportul de audit public intern;
8. Principii gi reguli de conduit[ specifice auditorului intern;
9. Incornpatibilitati referitoare la exercitarea auditului intern;
l0,Contravenfii gi sancliuni referitoare la auditul intern;
1 l.Standardele de control intern managerial la entitdlile publice;
1 2. Organizarea qi conducerea contabilitalii;
13. Registrele de contabilitate;
I 4. Finanfarea institufiilor publice;
15, Fazele de execufie bugetar6 a cheltuielilor;
16" Proceduri de atribuire a contractului de achizilie publicd;
17. Dispozilii privind controlul financiar preventiv;
18. Contractul individual de muncd;
19. Nurnirea Ei revocarea auditorilor;
20. Salarizarea personalului din sistemul bugetar.


