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Tematică:

1. Atribuţiile compartimentului de audit public intern;

2. Numirea şi revocarea auditorilor interni;

3. Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;

4. Elaborarea planului de audit public intern;

5. Referatul de justificare şi structura planului de audit public intern;

6. Etapele misiunii de audit public intern;

7. Proceduri şi documente elaborate pe parcursul desfăşurării unei misiuni de audit

public intern;

8. Tipuri de audit intern;

9. Incompatibilităţi referitoare la exercitarea auditului intern;

10. Contravenţii şi sancţiuni referitoare la auditul intern;

11. Organizarea şi conducerea contabilităţii;

12. Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice;

13. Dispoziţii privind controlul financiar preventiv;

14. Codul Controlului intern/managerial;

15. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în instituţiile publice;

16. Principii şi reguli bugetare;



17. Codul privind conduita etică a auditorului intern.

18. Atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de cesiune de lucrări

publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

19. Învăţământul superior – structură organizatorică, patrimoniu.

20. Contractul individual de muncă.

21. Salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic din învăţământul

superior.


