
 

 

BIBLIOGRAFIE 

privind concursul de recrutare organizat în data de 18.05.2021 - proba scrisă, 

în vederea  ocupării  unei funcţii publice vacante de execuţie  de auditor public intern                           

grad profesional principal din cadrul Serviciului Audit Public – Primăria Sectorului 5 

 

 

1. Constitutia României, republicată; 

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

3. O.G.nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificarile și completările ulterioare; 

5. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu completările și 

modificările ulterioare; 

6. Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr.1086/2013; 

7. Codul privind conduita etică a auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr.252/2004. 

8. OSSG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice; 

9. OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, 

evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               TEMATICA 

privind concursul de recrutare organizat în data de 18.05.2021 - proba scrisă, 

în vederea  ocupării  unei funcţii publice vacante de execuţie  de auditor public intern                           

grad profesional principal din cadrul Serviciului Audit Public – Primăria Sectorului 5 

 

 
1. Constitutia României, republicată; 

- Cunoașterea și respectarea legislației în vigoare.   

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- Reglementarea cadrului general pentru organizarea și funcționarea autorităților și instituțiilor publice. 

Principiile generale aplicabile administrației publice. 

3. O.G.nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,  

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

- Cunoașterea formelor de discriminare . 

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,    republicată, 

cu modificarile și completările ulterioare 

- Cunoaștere și respectarea  legislației în vigoare. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce 

priveşte participarea la luarea deciziei; 

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

ulterioare 

- Cunoașterea și respectarea legislației în vigoare.  

6. Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.1086/2013. 

- Cunoașterea și respectarea legislației în vigoare .Norme aplicabile auditului intern. 

7. Codul privind conduita etică a auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr.252/2004. 

- Cunoașterea și respectarea legislației în vigoare Codul privind conduita etică a auditorului intern 

.Incompatibilități referitoare la exercitarea auditului intern; 

8. OSSG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice; 

- Cunoașterea și respectarea legislației în vigoare. Aplicarea standardului de audit intern. 

9. OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și 

raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările ulterioare . 

- Cunoașterea și respectarea legislației în vigoare.Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 

cheltuielilor în instituțiile publice. 

 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/principiile-generale-aplicabile-administratiei-publice-codul-administrativ?dp=gi4tcojwg44tqny

