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1. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind
exercitarea activității de audit public intern;
3. Hotărârea Guvernului nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea și
desfășurarea proceselor de atestare națională de pregătire profesională continuă a auditorilor
interni din sectorul public și a persoanelor fizice;
4. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind
conduita etică a auditorului intern;
5. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul
financiar preventiv republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităților publice:
7. Hotărârea nr. 1301/2010 privind reorganizarea institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru
Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală - București;
8. Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și
Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii și industriei alimentare;
9. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
10. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
11. Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice. cu modificările și completările ulterioare;
12. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. cu modificările și completările ulterioare;
13. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor Instituțiilor
publice, precum şi organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale cu
modificările și completările ulterioare;
14. Legea contabilității nr, 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;
15. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului
specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control
financiar preventiv propriu cu modificările și completările ulterioare.
16. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică;
17. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare:
18. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea
în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice:

19. Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
20. Ordinul MFP nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea
şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
21. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și
conducerea contabilității instituțiilor publice. Planul de conturi pentru instituțiile publice şi
instrucțiunile de aplicare a acestuia;
22. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996;
23. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
24. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor unităților socialiste;
25. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări şi
plăţi în numerar şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.
193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată;
26. Codul fiscal - Legea 227 din 2015 (actualizat);
27. HG 1/2016 cu NORME METODOLOGICE din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal (actualizate).
Tematica concursului pentru ocuparea postului de auditor public intern
• Atribuțiile compartimentului de audit public intern;
• Numirea şi revocarea auditorilor interni;
• Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;
• Elaborarea planului de audit public intern;
• Referatul de justificare şi structura planului de audit public intern;
• Etapele misiunii de audit public intern:
• Proceduri şi documente elaborate pe parcursul desfășurării unei misiuni de audit public
intern;
• Tipuri de audit intern;
• Incompatibilități referitoare, la exercitarea auditului intern;
• Contravenții si sancțiuni referitoare lu auditul intern;
• Organizarea si conducerea contabilității
• Contabilitatea Trezoreriei Statului si a instituțiilor publice;
• Dispoziții privind controlul financiar preventiv;
• Codul Controlului intern/managerial;
• Angajarea, lichidarea ordonanțarea şi plata cheltuielilor în instituțiile
Principii şi reguli bugetare
• Codul privind conduita etica a auditorului intern.
• Atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de cesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii.
• Contractul individual de muncă.
• Salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
• Efectuarea inventarierii.
• Fiscalitatea (taxe, impozite, declarații fiscale).
• Organizarea evidenței tehnico-operative a bunurilor materiale;
• Organizarea inventarierii bunurilor;
• Stabilirea cauzelor pagubelor şi recuperarea lor:

