
BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul de ocupare a funcției publice  

de Auditor superior - Serviciul Audit Public Intern 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

titlul I şi II ale părţii a VI-a; 

3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind 

exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare;   

7. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ 

pentru concursul de ocupare a funcției publice  

de Auditor superior - Serviciul Audit Public Intern 

                                                                                

1. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor; 

2. Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici; 

3. Statutul functionarilor publici. Dispozitii generale; 

4. Drepturile funcţionarilor publici; 

5. Îndatoririle funcţionarilor publici; 

6. Sancțiunile funcţionarilor publici; 

7. Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

8. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

9. Organizarea auditului public intern; 

10. Desfășurarea auditului public intern; 

11. Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern; 

12. Obiectivele generale ale controlului intern/managerial; 

13. Obligațiile conducătorului entității publice în domeniul controlului intern/managerial;  

14. Cerințele controlului intern/managerial; 

15. Codul controlului intern managerial al entităţilor publice. 

 



BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul de ocupare a funcției publice  

de Auditor principal - Serviciul Audit Public Intern 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

titlul I şi II ale părţii a VI-a; 

3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind 

exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare;   

7. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ 

pentru concursul de ocupare a funcției publice  

de Auditor principal - Serviciul Audit Public Intern 

 

1. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor; 

2. Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici; 

3. Statutul functionarilor publici. Dispozitii generale; 

4. Drepturile funcţionarilor publici; 

5. Îndatoririle funcţionarilor publici; 

6. Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

7. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

8. Organizarea auditului public intern; 

9. Desfășurarea auditului public intern; 

10. Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern; 

11. Obiectivele generale ale controlului intern/managerial; 

12. Obligațiile conducătorului entității publice în domeniul controlului intern/managerial;  

13. Codul controlului intern managerial al entităţilor publice. 

 

 



BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul de ocupare a funcției publice  

de Auditor asistent - Serviciul Audit Public Intern 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

titlul I şi II ale părţii a VI-a; 

3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind 

exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare;   

7. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 

 

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ 

pentru concursul de ocupare a funcției publice  

de Auditor asistent - Serviciul Audit Public Intern 

 

1. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor; 

2. Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici; 

3. Statutul functionarilor publici. Dispozitii generale; 

4. Îndatoririle funcţionarilor publici; 

5. Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

6. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

7. Organizarea auditului public intern; 

8. Desfășurarea auditului public intern; 

9. Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern; 

10. Obiectivele generale ale controlului intern/managerial; 

11. Codul controlului intern managerial al entităţilor publice. 

 


