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TEMATICA  

PENTRU OCUPATREA POSTULUI DE ECONOMIST IA  

IN CADRUL COMPARTIMENTULUI AUDIT INTERN 

 

 Auditul Public Intern. 

 Definiţii: audit public intern, tipuri de audit, control intern, control financiar public intern, entitate 

publica, instituţie publica, instituţie publica mica, patrimoniu public, fonduri publice, circuitul 

auditului;  

 Rolul auditului public intern; 

 Principiile  auditului public intern in România; 

 Obiectivele si sfera auditului public intern; 

 Atribuţiile compartimentului de audit public intern; 

 Planificarea activităţii de audit intern; 

 Derularea misiunii de audit public intern; 

 Pregătirea misiunii de audit public intern; 

 Intervenţia la faţa locului; 

 Raportul de audit public intern; 

 Urmărirea recomandărilor; 

 Supervizarea misiunii de audit intern 

 Managementul riscurilor asociate activităţii de audit intern 

 Programul de asigurare si îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit 

 Controlul intern: 

 Obiectivele generale ale controlului intern; 

 Obligaţiile conducătorului instituţiei publice în domeniul  controlului intern, cerinţele controlului 

intern; 

 Obiectul, conţinutul si organizarea controlului intern in entităţile publice; 

 Standardele de control intern ( Codul controlului intern) 

 Consilier furnizata de auditorul public intern 

 Cadrul legislativ privind reglementarea contabilităţii în instituţii bugetare; 

 Cadrul legislativ şi instituţional privind achiziţiile publice în România. 

 Principii în achiziţii publice 

 Procesul de achiziţie publică 

 Programul anual al achiziţiilor publice 

 Estimarea valorii contractelor 
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BIBLIOGRAFIE  

         PENTRU OCUPATREA POSTULUI DE ECONOMIST IA  

IN CADRUL COMPARTIMENTULUI AUDIT INTERN 

 

 Constituţia României; 

 Codul muncii; 

 Legea 571/2003 – codul fiscal 

 Legea 273/2006  privind finantele publice locale;  

 Legea nr. 94/1992 privind organizarea si funcţionarea Curţii de Conturi, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare; 

 OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii; 

 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern cu modificările şi completările ulterioare; 

 OMFP nr. 1702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de 

consiliere; 

 Legea bugetului de stat, pentru anul 2012; 

 OG nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, cu modificările si 

completările ulterioare. 

 OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de 

management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial; 

  OMFP nr. 1389/2006 privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 

946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern 

   OMFP nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public 

intern, cu modificările si completările ulterioare; 

  OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern; 

  Norme profesionale ale auditului intern; 

  Auditul de sistem.  

 Audit de performanta.  

 Auditul fondurilor europene; 

  Ghid practic – misiunea de audit intern privind gestiunea resurselor umane, site-ul MFP, 

http://www.mfinante.ro/audit/index.jsp. 

  Ghid practic – misiunea de audit intern privind activitatea de achiziţii publice, site-ul MFP, 

http://www.mfinante.ro/audit/index.jsp. 

  Ghid practic – misiunea de audit intern privind sistemul informatic, site-ul MFP, 

http://www.mfinante.ro/audit/index.jsp. 

  Ghid practic – misiunea de audit intern privind activitatea juridica, site-ul MFP, 

http://www.mfinante.ro/audit/index.jsp. 

 Ghid practic – misiunea de audit intern privind activitatea financiar-contabilă, site-ul MFP, 

http://www.mfinante.ro/audit/index.jsp. 

  Teoria si practica auditului intern, autor Jacques Renard (biblioteca UCAAPI). 

 O.M.F.P nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv (M.O. nr.320/13.05.2003). 

 Legea  nr. 82/1991, republicată, Legea Contabilităţii  . 
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