INFORMAŢII CONCURS:
Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, organizează concurs pentru
ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante de: Inspector, grad profesional principal din cadrul
Departamentului Inspecţii.
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 muncă 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 poliţie
politică.
h) declarația pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau
nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.
Dată desfăşurare concurs:
Data şi ora desfăşurării probei scrise a concursului: 24.04.2017, 10:00
Condiţiile pentru ocuparea funcţiei 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 principal din cadrul Departamentului de Inspecţii:
 studii universitare de licența absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata,
absolvite cu diploma de licența sau echivalenta în domeniul ştiinţelor economice;
 vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 5 ani;
 experienţă relevantă în desfăşurarea de audituri statutare şi în raportarea financiară, dovedite cu
documente justificative;
 pregătire specializată în ceea ce priveşte verificările de asigurare a calităţii, dovedite cu
documente justificative;
 cunoştinţe de limbă engleză: nivel avansat
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- 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;
- 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;
- 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 Consiliului pentru supravegherea in interes public a
profesiei contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 395 din 28 mai 2014, cu modificările și
completările ulterioare, disponibil pe site-ul www.csippc.ro;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, publicat
ȋn Monitorul Oficial nr. 345/2011;
- 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;
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