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BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de auditor GR.I
1. Legea 672/ 2002 privind auditul public intern, republicată cu modificări ulterioare;
2. HG 2086/ 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de
audit public intern;
3. Ordin M.F.P. nr. 252/ 2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului
intern;
4. Ordin M.E.C.T. nr. 5281/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern în structura Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi în unităţile aflate în subordinea sau coordonarea
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
5. Legea contabilităţii nr.82/ 1991, republicată cu modificări ulterioare;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern şi controlul financiar
preventiv, republicată cu modificări ulterioare;
7. Ordin 923/ 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
modificat şi completat prin Ordin nr. 1139/2015;
8. Legea 500/ 2002 privind finanţele publice, cu modificări şi completări ulterioare;
9. Ordin 600/ 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor
publice;
10. Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul III
Invăţămantul superior.
11. OMFP nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice , precum si
organizarea, evidența si raportarea angajamentelor bugetare și legale,cu modificările si
completările ulterioare
12. Legea 153/2017, lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
13. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat
14. OMFP 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern
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TEMATICĂ
pentru ocuparea postului de auditor GR.I

Atribuţiile compartimentului de audit public intern;
Tipuri de audit intern.
Etapele misiunii de audit public intern;
Proceduri şi documente elaborate pe parcursul desfăşurării unei misiuni de audit public
intern;
5. Dispoziţii privind controlul financiar preventiv;
6. Standardele de control intern managerial. Control şi monitorizare a SCIM;
7. Finanţarea şi patrimoniul universităţilor.
8. Codul privind conduita etică a auditorului intern
9. Principii și reguli bugetare
10. Salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic din învățământul superior
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