INFORMAŢII CONCURS:
Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de Consilier, grad profesional superior din cadrul
Departamentului Financiar Contabil şi Resurse Umane; Consilier, grad profesional superior din
cadrul Departamentului Emitere Norme şi Avizare şi Referent, 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 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: 14.04.2016, 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
Consilier, grad profesional superior din cadrul Departamentului Financiar Contabil şi Resurse
Umane:
 Studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă
în domeniul ştiinţelor economice – specializare Finanţe – Bănci/ Finanţe - Contabilitate;
 Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 9 ani;
 Operare pe calculator: Microsoft Office, Internet Explorer - nivel avansat;
Alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului corespunzătoare funcţiei publice vacante de
Consilier, grad profesional superior din cadrul Departamentului Emitere Norme şi Avizare:
 Studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă
în domeniul economic/ juridic
 Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 9 ani;
Alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului corespunzătoare funcţiei publice vacante de
Referent, grad profesional superior din cadrul Departamentului Servicii Interne şi Achiziţii
Publice:
 Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat,
 Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 9 ani

 Perfecţionări/Specializări în domeniul Prevenirii si Stingerii Incendiilor
 Perfecţionări/Specializări în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în muncă
BIBLIOGRAFIE pentru postul de Consilier superior din cadrul departamentului Financiar
Contabil şi Resurse Umane:
- 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;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliul pentru supravegherea in interes public a
profesiei contabile, disponibil pe site-ul www.csippc.ro;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare;
- O.M.F.P nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P nr 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice
nr.1917/2005;
- O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale;
- Ordinul nr. 400/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care
desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
- HG 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând
instituţiilor publice
- O.M.F.P. nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice
- O.M.F.P. nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
- Ordonanța nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare
- Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*) 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
- HOTARARE nr. 611 din 4 iunie 2008 (*actualizata*) pentru aprobarea normelor privind
organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici
BIBLIOGRAFIE pentru postul de Consilier superior din cadrul departamentului Emitere
Norme şi Avizare:
- 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;
- 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), cu modificările
si completările ulterioare
- Regulamentul de organizare si functionare a Camera Auditorilor Financiari din Romania, publicat
pe site-ul: www.cafr.ro
- HOTĂRÂREA nr. 51 din 7 septembrie 2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
- HOTARAREA 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
- HOTARAREA nr.64 din 11 decembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 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
- Regulamentul privind limitarea răspunderii civile a auditorilor statutari şi a firmelor de audit, cu
modificările si completările ulterioare

BIBLIOGRAFIE pentru postul de Referent superior din cadrul departamentului Servicii
Interne şi Achiziţii Publice:
- 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;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului pentru supravegherea in interes public a
profesiei contabile, publicat pe site-ul: www.csippc.ro;
- Legea nr. 319/2006 Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
- HG 1425/2006 Norme de aplicare a Legii nr 319/2006
- HG 955/2010 pentru modificarea şi completarea NM de aplicare a L.316/2006
- HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la
locul de muncă
- Ordonanța 712/2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în
domeniul situaţiilor de urgenţă
- HG 1091/2006 – cerinţe minime de SSM pentru locul de munca;
- Legea 307/2006 privind apararea împotriva incediilor
- OMAI 163/2007 pentru aprobarea normelor Generale de apărare împotriva incendiilor

- Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa ale unităţilor socialiste
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in
legatura cu gestionarea bunurilor.

