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 13 ianuarie 2017 - 1 februarie 2017.
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: 17 februarie 2017, ora 10,00
Data şi ora susţinerii interviului se afişează odata cu rezultatele la proba scrisă.

BIBLIOGRAFIE:
Departamentul Relatii Interne si Internationale
- 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 privind auditul statutar al situaţiilor financiare
anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei
contabile, publicată în M. Oficial nr. 481 din 30 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului pentru supravegherea in interes public a
profesiei contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 395 din 28 mai 2014;
- Directiva 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, cu
modificările și completările ulterioare, publicată pe site-ul: www.eur-lex.europa.eu;
- Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințe
specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei
2005/909/CE a Comisiei, publicat pe site-ul: www.eur-lex.europa.eu.
- GHID DE PROTOCOL pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanţele
organizaţiilor internaţionale acreditate în România;
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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 privind auditul statutar al situaţiilor financiare
anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei
contabile, publicată în M. Oficial nr. 481 din 30 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului pentru supravegherea in interes public a
profesiei contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 395 din 28 mai 2014, cu modificările și
completările ulterioare;
- OUG nr. 75/1999 din 1 iunie 1999 republicata privind activitatea de audit financiar, publicată în
M. Oficial nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, publicat
ȋn Monitorul Oficial nr. 345/2011;
- Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 republicată privind organizarea activităţii de expertiză
contabilă şi a contabililor autorizaţi republicată în Monitorul Oficial nr. 13/2008;
- Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR publicat in Monitorul Oficial nr.
466/23.06.2008;
- OMFP nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și
completările ulterioare;
- Standarde internaționale de raportare financiară (IFRS ) - Cadrul general conceptual;
- Standarde internaționale de audit şi 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 către CAFR);
- Codul etic al profesioniștilor contabili, Ediția 2014;
- Normele de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de
către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, publicată în M. Oficial nr. 1021 din 19
decembrie 2016;
- Procedura privind verificarea implementării Normelor de pregătire profesională continuă a
auditorilor financiari aprobate de către 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. 500/2013;
- Procedura privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de
asigurare a calităţii activităţii de audit statutar publicată în Monitorul oficial nr. 389/2014;
- Procedura de informare şi consultare în vederea elaborării şi adoptării normelor şi reglementărilor
proprii cu privire la supravegherea publică a activităţii de audit statutar publicată în Monitorul Oficial
nr. 397/2012
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- Procedura privind investigaţiile referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit care efectuează
audit statutar, publicată în Monitorul Oficial nr. 916/2015;
- Norma privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi
firmelor de audit care efectuează misiuni de audit statutar publicată în Monitorul Oficial nr. 914/
2015;
- 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.
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