INFORMAŢII CONCURS:
Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, organizează concurs pentru
ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de Inspector, grad profesional superior din
cadrul Departamentului de Monitorizare şi Investigaţii.
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 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: 26.04.2016, 10:00
Condiţiile pentru ocuparea funcţiilor publice pentru care se organizează concursul sunt cele prevăzute
la art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.
Alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului corespunzătoare funcţiei publice vacante de
Inspector, grad profesional superior din cadrul Departamentului de Monitorizare şi Investigații:
 Studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de
licenţă în domeniul ştiinţelor economice
 Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 9 ani
 Experiența în audit statutar
 Experiența în audit statutar la entităţi de interes public
 Experiență în domeniul raportării financiare
 Cunoştinţe de limbă engleză: nivel avansat.

BIBLIOGRAFIE:
Departamentul Monitorizare şi Investigații
- Legea nr. 188/1999 republicată privind Statutul funcționarilor publici cu modificările și
completările ulterioare;
- 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;
- Directiva nr. 2006/43/CE din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor
consolidate;
- Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 75/1999 republicată privind activitatea de audit financiar;
- Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 republicată privind organizarea activităţii de expertiză
contabilă şi a contabililor autorizaţi
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului pentru supravegherea in interes public a
profesiei contabile (CSIPPC), disponibil pe site-ul www.csippc.ro;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, publicat
in Monitorul Oficial nr. 345/2011;
- Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR publicat in Monitorul Oficial nr.
466/23.06.2008;
- Procedurile CSIPPC privind verificarea implementării procedurilor
Camerei Auditorilor
Financiari din România referitoare la actualizarea şi publicarea informaţiilor cuprinse în Registrului
Public (disponibil pe site-ul www.csippc.ro)
- OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele
europene, cu modificările și completările ulterioare;
- Standarde internaționale de raportare financiară (IFRS ) - Cadrul general conceptual;
- Standarde internaționale de audit si control de calitate(Manualul de reglementări internaţionale de
control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe- vol. I, Ediţia 2014,
tradus şi republicat de CAFR);
- Codul etic al profesioniștilor contabili, Ediția 2014;
- Procedura de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise
de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul Oficial nr.
611/2012;
- Procedura privind verificarea implementării Normelor de pregătire profesională continuă a
auditorilor financiari aprobate de Camera Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul
Oficial nr. 617/2012;
- Procedura privind monitorizarea actualizării şi publicării Registrului public al auditorilor
financiari din România de către Camera Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul
Oficial nr. 778/2012;
- Procedura privind supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar, publicată în
Monitorul Oficial nr. 125/2013;
- Procedura privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de
autorizare a auditorilor statutari şi firmelor de audit, publicată în Monitorul Oficial nr. 700/2013;
- Procedura privind avizarea deciziilor şi hotărârilor emise de către organele de conducere ale
Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, publicată în Monitorul Oficial
nr. 509/2013.

