
     
 
 
APROB,  

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV, 
Eugen POPEL 

 
 
 
 COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE, cu sediul în Bucureşti, str. Foişorului nr. 2, sector 
3, scoate la concurs 2 (două) posturi de specialist pieţe reglementate în cadrul Biroului Monitorizare 
Raportări Financiare Emitenţi – Serviciul Informare şi Protecţie Investitori – Direcţia Emitenţi – Direcţia 
Generală Supraveghere. 
 
    
Conditii de participare la concurs: 
 
CERINŢELE POSTULUI: 

•  Cunoştinţe privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportări Financiare (IFRS), a 
Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi interpretări emise de către Comitetul pentru 
Interpretări Internaţionale de Raportare Financiară (IFRIC);  

•  Studii superioare în domeniul economic specializarea contabilitate/finanţe-bănci/relaţii economice; 
•  Studii post-univesritare în domeniul economic având ca tematică analiza financiară, contabilitate şi 

audit în instituţiile bancare şi financiare; 
•  Cunoşterea limbii engleze – foarte bine; 
•  Cunoştinţe operare PC (Word, Excel, Power Point, Internet) 
•  Constituie avantaj: certificat expert contabil (CECCAR), certificat auditor (CAFR), certificat ACCA 

(Association of Chartered Certified Accountants), experienţă minim 3 ani în sectorul financiar/piaţă 
de capital, experienţă minim 2 ani în aplicarea standardelor naţionale de contabilitate. 

TEMATICA 
•  Structura şi atribuţiile CNVM 
•  Structura şi particularităţile pieţei de capital din România 
•  Instrumente financiare 
•  Legislaţia naţională privin piaţa de capital 
•  Legislaţia Uniunii Europene privin piaţa de capital 
•  Legea nr. 31/1990 republicată privind societăţile comerciale 
•  Normele MEF privind standardele naţionale de contabilitate 
•  Ordinele preşedintelui CNVM nr. 74/2005 şi nr. 75/2005 privind aprobarea Reglementărilor contabile 

conforme cu Directiva a IV-a şi a VII-a 
BIBLIOGRAFIE 

•  Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi completările ulterioare (Legea 
208/2005, Legea nr. 97/2006); 

•  Legea nr. 514/2002 de aprobare a Ordonanţei nr.25/2002 privind Statutul C.N.V.M; 
•  Legea nr. 31/2006 privind societăţile comerciale cu completările şi modificările ulterioare; 
•  Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu  valori mobiliare; 
•  Regulamentul CE 1606/2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate; 
•  Regulamentul CE 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate, în 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului; 
•  Regulamentul CE 707/2004 de modificare a Regulamentului nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor 



standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul nr.1606/2002 al 
Parlamentului European şi al Consiliului; 

•  Regulamentul CE 2086/2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a 
anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la inserarea textului standardului IAS 
39; 

•  Regulamentul  CE 2236/2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a 
anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) 1606/2002 
al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce priveşte standardele internaţionale de 
raportare financiară IFRS 1, 3, 4 şi 5, standardele internaţionale de contabilitate IAS 1, 10, 12, 14, 
16-19, 22, 27, 28 şi 31-41, precum şi interpretările Comitetului permanent de interpretare SIC 9, 22, 
28 şi 32; 

•  Regulamentul CE 2237/2004 de modificare a Regulamentului nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor 
standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul nr.1606/2002 al 
Parlamentului European şi al Consiliului; 

•  Regulamentul CE 2238/2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a 
anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul internaţional de 
raportare financiară (IFRS) nr. 1, Standardele internaţionale de contabilitate (IAS) nr. 1-10, 12-17, 
19-24, 27-38, 40 şi 41 şi interpretările Comitetului pentru interpretarea standardelor (SIC) nr. 1-7, 11-
14, 18-27 şi 30-33; 

•  Regulamentul CE 211/2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 de punere în aplicare 
a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile 
conţinute în prospectele pentru emitenţii care au o evidenţă financiară complexă sau care şi-au 
asumat un angajament financiar important; 

•  Ordinul MEF nr.1121/2006 privind aplicarea IFRS; 
•  Ordinul MEF nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele 

europene, modificat şi completat prin: Ordinul MEF nr.2001/2006 şi Ordinul MEF nr.2374/2007; 
•  Ordinul preşedintelui CNVM nr. 74/2005 privind aprobarea Reglementărilor contabile conform cu 

Directiva a VII-a a Comunităţilor economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate 
şi supravegheate de CNVM; 

•  Ordinul preşedintelui CNVM nr. 75/2005 privind aprobarea Reglementărilor contabile conform cu 
Directiva a IV-a a Comunităţilor economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi 
supravegheate de CNVM 
 
Concursul constă în probă scrisă şi interviu şi se va desfăşura la sediul C.N.V.M., în data de 20.06.2008, 

ora 10.00, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii şi a O.U.G. nr. 25 din 04.04.2002, 
aprobată prin Legea nr.514/2002 şi Legea nr. 297/2004, privind piaţa de capital, cu completările şi modificările 
ulterioare. 
 Înscrierile se primesc la sediul C.N.V.M. până la data de 18.06.2008, orele 15.30, fiind însoţite de 
următoarele documente: cerere, CV, copia diplomei de studii şi a foii matricole, declaraţia pe propria răspundere 
că nu are cazier judiciar, fotocopia carnetului de muncă (daca este cazul), fotocopia B.I. sau C.I. 

 
Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa Direcţiei Resurse Umane şi Formare Profesională, tel: 

021/326.67.53 /int.317. 
 


