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TEMATICA și BIBLIOGRAFIA 

de concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a postului  contractual de execuţie vacant: 

AUDITOR, gradul I S - Compartimentul Audit Public intern 

 

TEMATICA: 

1. Atribuțiile compartimentului de audit public intern 

2. Norme de calificare ale auditului public intern 

3. Cadrul general de echivalare a competențelor profesionale necesare pentru obținerea 

certificatului de atestare a auditorilor 

4. Planificarea activității de audit 

5. Elaborarea planului de audit public intern 

6. Elaborarea Raportului de audit Public Intern 

7. Dosarul de audit public intern 

8. Carta auditului intern si Codul privind conduita etică a auditorului public intern 

9. Etape, proceduri și documente care definesc o misiune de regularitate în auditul public 

intern 

10. Responsabilitatea compartimentului de audit public intern privind urmărirea recomandarilor 

11. Evaluarea sistemelor de control intern managerial în conformitate cu prevederile O.S.G.G. 

nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitătilor publice 

12. Analiza și scopul analizei riscurilor asociate obiectivelor misiunii de audit public intern 

13. Caz practic privind derularea unei misiuni de audit public intern 

14. Organizarea și conducerea contabilității 

15. Dispoziții privind controlul financiar preventiv 

16. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor în instituții publice 

17. Principii si reguli bugetare 

18. Atribuirea contractelor de achiziții publice, a contractelor de cesiuni de lucrări publice și a 

contractelor de concesiune de lucrări publice 

19. Cap. II – Salarizarea, conform Legii 153/2017 

mailto:info@operacluj.ro


 

           INSTITUȚIE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI CULTURII  

   P-ța Ștefan cel Mare 2-4, Cluj-Napoca, Cluj, CUI 4354558 
   Tel: 0264 597 175 / Fax: 0374 039 218  

    E-mail: info@operacluj.ro 
    Pagină 2 din 3 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. Legea nr. 672/2002 din 2002 , cu modificările și completările ulterioare 

2. Hotărâra nr. 1259 din 2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea 

proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din 

sectorul public şi a persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare 

3. Hotărârea nr. 1086 din 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 

activității de audit public intern, cu modificările și completările ulterioare 

4. Ordinul nr. 659 din 2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competențelor 

profesionale necesare pentru obținerea certificatului de atestare, cu modificările și 

completările ulterioare 

5. Ordonanța nr. 19 din 2017 din 30 august 2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind 

auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 

191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern 

6. Ordin nr. 252 din 3 2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului 

intern, cu modificările și completările ulterioare 

7. Ordonanța nr. 21 din 2007privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 

precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările 

ulterioare 

8. Legea 82 din 1991 – Legea contabilității, republicată și modificată 

9. Legea nr. 500 din 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare 

10. Ordonanțanr. 119 din 1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 

preventive, cu modificările și completările ulterioare  

11. OMFP 1792 din 2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 

evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările 

ulterioare 

12. Ordinul nr. 923 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale 
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pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu 

modificările și completările ulterioare 

13. Ordinul nr. 600 din 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice, cu modificările și completările ulterioare 

14. Ordinul nr. 1054 din 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și 

supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și 

dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice 

15. Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, actualizată, cu modificările și completările ulterioare 

16. Nr. 477 din 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare 

17. Legea-Nr. 153 din 2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare 

18. Hotărârea  Nr. 286 din 2011 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 

modificată cu HG nr. 1027/2014, HG nr. 427/2015,HG nr. 269/2016 

19. Legea nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare 

20. Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare 
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