INFORMAŢII CONCURS:
Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, organizează examen/concurs
de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condițiile legale în acest
sens.
STARE CONCURS:
Funcţionarii publici trebuie să prezinte o cerere de înscriere la examen, în termen de 20 zile de la data
afişării la sediu a anunţului de organizare a examenului, la Departamentul Financiar Contabil şi
Resurse Umane, respectiv în perioada 02 decembrie - 21 decembrie 2015.
Condiţiile de participare la examenul/concursul de promovare sunt:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în
ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.
Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) formularul/cererea de înscriere
Dată desfăşurare concurs:
Data şi ora desfăşurării probei scrise a concursului: 4 ianuarie 2016, ora 10,00
Data şi ora susţinerii interviului se afişează odata cu rezultatele la proba scrisă.
BIBLIOGRAFIE:
Departamentul Emitere Norme si Avizare
- 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;
OUG nr. 75/1999 din 1 iunie 1999 privind activitatea de audit financiar (republicata)
- Regulamentul de organizare si functionare a Camera Auditorilor Financiari din Romania, publicat
pe site-ul: www.cafr.ro
-

- HOTĂRÂRE nr. 51 din 7 septembrie 2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului
Camerei Auditorilor Financiari din România
- HOTARAREA NR.60 din 11 decembrie 2014 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a examenului de competenţă profesionala

HOTARAREA NR.61 din 11 decembrie 2014 Pentru aprobarea Normelor privind Programul de
pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar
-

HOTARARE nr. 62 din 11 decembrie 2014 privind aprobarea auditorilor financiari care au fost
autorizați in alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori
Confederației Elveției
-

- HOTARARE nr.64 din 11 decembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiului Camerei
Auditorilor Financiari din Romania nr.16/2012 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii
de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea,
înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al
auditorilor financiari
- Procedura de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise
de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România
- Procedura de informare şi consultare în vederea elaborării şi adoptării normelor şi reglementărilor
proprii cu privire la supravegherea publică a activităţii de audit statutar
- Procedura privind avizarea deciziilor şi hotărârilor emise de către organele de conducere ale
CECCAR
- Procedura privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de
afectare a credibilităţii raportărilor financiare
- Procedura privind monitorizarea actualizării şi publicării Registrului public al auditorilor
financiari din România de către Camera Auditorilor Financiari din România
- Procedura privind supravegherea activităţii CAFR de asigurare a calităţii activităţii de audit
statutar
- Procedura privind supravegherea activităţii CAFR de autorizare a auditorilor statutari şi firmelor
de audit
- Procedura privind supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar
- Procedura privind verificarea implementării Normelor de pregătire profesională continuă a
auditorilor financiari aprobate de Camera Auditorilor Financiari din România
- Regulamentului privind limitarea răspunderii civile a auditorilor statutari şi a firmelor de audit
actiualizat 2013
Departamentul Financiar Contabil si Resurse Umane

- 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;
- Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa ale unităţilor socialiste
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate
prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003
- O.G. 15/1996 privind plăţile cu numerar, cu actualizări (Hot. 2185 din 30 noiembrie 2004)
- Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
funcționarilor publici;

- HOTĂRÂREA nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
- Hotărârea 250 din 8 mai 1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaților din
administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitățile bugetare –
REPUBLICARE
- Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, cu modificările
şi completările ulterioare.
Departamentul Relatii Interne si Internationale
- 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;
- Directiva nr. 56/2014 de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al situaţiilor
financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate

