INFORMAŢII CONCURS:
Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Expert, grad profesional superior din cadrul
Departamentului Servicii Interne şi Achiziţii Publice.
STARE CONCURS:
Programat:
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul CSIPPC.
Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG 611/2008;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverință (model ANFP) care să ateste vechimea în
muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa 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 unitățile sanitare
abilitate;
g) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activităţi de politie
politică.
Dată desfăşurare concurs:
Data şi ora desfăşurării probei scrise a concursului: 06.11.2014, 10:00
Data şi ora susţinerii interviului se afişează odata cu rezultatele la proba scrisă.
Condiţii de participare la concurs:
Pentru postul de: Expert superior din cadrul Departamentului Servicii Interne şi Achiziţii Publice:
 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul economic
 Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 9 ani
 Operare pe calculator: Microsoft Office, Internet Explorer - nivel avansat

BIBLIOGRAFIE:
- Legea nr. 188/1999 republicată privind
completările ulterioare;

Statutul funcționarilor publici cu modificările și

- Legea nr. 7/2004 republicată privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
- Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 90/2008 cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului pentru supravegherea in interes public a
profesiei contabile, publicat pe site-ul: www.csippc.ro;
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată*) privind atribuirea
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii;
- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG nr. 34/2006

