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 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 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: 05.09.2016, 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 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
 Experiență în audit statutar, dovedită cu recomandare sau alte documente justificative
 Experiență în audit statutar la entităţi de interes public, dovedită cu recomandare sau alte
documente justificative
 Experiență în domeniul raportării financiare, dovedită cu recomandare sau alte documente
justificative
 Cunoştinţe de limbă engleză: nivel avansat.
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