
 

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN                

             S U C E A V A                                                                           APROBAT, 

 

Nr.   4432  din 18.05.2017                                                         Manager general interimar, 

                                                                                                      Dr.Alexandru Lăzăreanu 

 

 

                                                     ANUNȚ 

 

 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava scoate la concurs în data de 21.06.2017 ora 10,00 un 

post vacant de AUDITOR I la S.A.J.Suceava 

 

Condiţii de participare generale : 

- are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținînd 

Spațiului Economic European  și domiciliul în România ; 

- cunoaște limba română, scris și vorbit ; 

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ; 

- are capacitatea deplină de exerciții ; 
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței  medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate ; 

- îndeplinește condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor posturilor scoase la concurs ; 

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea  unei infracțiuni contra umanității, contra statului 

ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul,care împedică înfăptuirea justiției, 

de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției 

 

-minim 4 ani vechime în specialitatea studiilor; 

-cunoștințe operare PC; 

-declarație privind respectarea prevederilor art.22 din Legea 672/2002 referitoare la incompatibilitățile 

auditorilor interni; 

-să dețină în conformitate cu art. 20 alin  (3) din Legea 672/2002 privind auditul public intern: diplome/foi 

matricole/certificate de absolvire care să ateste competențe profesionale în domeniile:  

a)    audit intern; 

b)    managementul riscului, controlul intern şi guvernanţă; 

c)    management; 

d)    contabilitate; 

e)    finanţe publice; 

f)     tehnologia informaţiei; 

g)    drept. 

 

 

Concursul se va organiza  conform calendarului următor : 

 

- 21 iunie 2017 ora 10.00 probă scrisă  ; 

- data și ora probei  interviu , va fi comunicată ulterior. 

 

Dosarele de înscriere  se vor depune  până pe data de 09.06.2017 ora 15,00 și vor conține : 



 

- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare ; 

- copia și originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea , potrivit legii 

; 

- copie și originalul după diploma de bacalaureat ; 

- copia și originalul  după diplomă/adeverință scoală postliceală sanitară; 

- copia și originalul la diploma de grad principal 

- carnet de muncă sau adeverință care atestă vechimea în muncă, în alte meserii/sau specialitatea  

studiilor în copie și original); 

- copie certificat căsătorie unde este cazul; 

- cazier judiciar; 

- adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de unități sanitare abilitate.; 

- curriculum vitae ; 

- taxă de concurs. 

 

Bibliografie : 

 

- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare; 

-HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public 

intern; 

-Ordinul Ministerului Sănătății nr. 683/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind 

exercitarea auditului public intern şi a Cartei auditului intern în cadrul Ministerului Sănătăţii; 

-Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legea  82 din 24 decembrie 1991 -Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 

evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale 

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 

persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale- cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărâre nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi 

completată; 

-Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 

-Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor 

sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante- 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările ulterioare; 

-Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare; 



-Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările ulterioare; 

-Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările ulterioare; 

-Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile 

sectoriale, cu modificările ulterioare; 

-Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

-Ordin nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

-H.G. nr. 841/1995 - privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând 

instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Ordin nr. 414 din 17 aprilie 2006 pentru aprobarea reglementărilor contabile specifice domeniului sanitar; 

-Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legea cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

-Ordin nr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în 

funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul 

sanitar , cu modificările şi completările ulterioare ; 

-Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile 

şi instituţiile publice. 

                

 

          Relații suplimentare la Sediul S.A.J. Suceava Str.Scurtă nr.3, Biroul RUNOS sau la telefon 

0230514602, 0728788609. 

 

Secretar comisie Referent I Loredana Politic 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-OU nr.195/2002 cu modificările şi completările ulterioare privind circulaţia pe drumurile publice  ; 

-HG nr.139/2006 privind regulamentul de aplicări a OU  195/2002 ; 

-Intreţinerea şi exploatarea autovehiculului (control şi întretinerea zilnică a autovehiculului); 

-Diagnostificare defecţiuni ; 

-Ordin MSP 2011/2007 – atribuţiile cond.auto privind exploatarea ambulanţei. 

 

 

 

 

 

                             Manager general, 

                     Dr.Daniel Martiniuc 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ 

      JUDEŢEAN SUCEAVA 

 

 

 

ANUNT 

 

 

 

 

 

 



 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava scoate la concurs în data de 14.08.2015 

ora 9,00 două posturi de asistent medical principal (PL) : 

- 1 post asistent medical principal  la Substaţia de Ambulanţă Gua-Humorului ; 

- 1 post asistent medical principal la Substaţia de Ambulanţă Fălticeni. 

Dosarele se depun la biroul RUNOS până pe data de 11.08.2015 ora 15,00. 

 

Bibliografie  

 

- Urgenţe Medico Chirurgicale „Lucreţia Titircă” 

 Relaţii la telefon 0230514602 sau birou RUNOS. 

 

 

 

 

 

 

Conducerea, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


