Denumirea funcţiei publice vacante: Secția reglementarea auditului în sectorul

corporativ din cadrul Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul
corporativ – consultant – 1 funcție vacantă.
a) Scopul general al funcţiei:

Elaborarea şi implementarea actelor normative în domeniul auditului conform
cerinţelor legislaţiei naţionale, precum şi cerinţelor legislaţiei internaționale.
Organizarea procesului de ţinere și actualizare a Registrului organizaţiilor şi
instituţiilor cu instruire profesională continuă a auditorilor.
b) Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Elaborarea actelor normative în domeniul auditului în sectorul corporativ;
2. Efectuarea lucrului metodologic și organizatoric orientat spre perfecționarea
auditului în sectorul corporativ;
3. Elaborarea, ţinerea şi actualizarea Registrului organizaţiilor şi instituţiilor cu
instruirea profesională continuă a auditorilor.
Cerinţe specifice:
Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în domeniul
contabilității sau auditului.
Experienţă profesională – preferabil 1 an în domeniul solicitat.
Cunoaşterea: limbii engleze la nivel B1.
Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională (franceza, germana) este un
avantaj.
Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi
interviu la funcţia vacantă de consultant al Secției relementarea auditului în
sectorul corporativ din cadrul Direcţiei reglementarea contabilității și auditului în
sectorul corporativ
Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a
funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 74-75/243 din 11 aprilie 2008);
2. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 23 decembrie 2008);
3. Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și
ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale (Monitorul Oficial nr. 208210/713 din 03 octombrie 2003);
4. Legea privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16 martie 2007 (Republicat:
Monitorul Oficial al R.M. nr. 72-75 din 13.04.2012);
5. Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (Republicat: Monitorul
Oficial al R.M. nr.27-34/61 din 07.02.2014, Monitorul Oficial nr.90-93/399 din
29.06.2007);
6. Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008 cu privire la
reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial nr. 208-209/1278 din
21 noiembrie 2008);

1.

Standardele de audit și Codul etic (Ediție specială a Monitorului Oficial al
R.M. din 24.08.2012);
9. Ordinul ministrului finanţelor nr.118 din 06 august 2013 Privind aprobarea
Standardelor Naționale de Contabilitate (Monitorul Oficial nr.233-237 din 22 octombrie
2013, Moldlex, www.mf.gov.md).

7.

