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TEMATICĂ 
 

1. Reglementări privind auditul public intern; 
2. Reglementări privind normele specifice privind exercitarea activității de audit public 

intern în cadrul compartimentelor de audit intern ale entitătilor publice din subordinea/sub 
autoritatea Ministerului Transporturilor; 

3. Aspecte privind conduita etică a auditorului intern; 
4. Aspecte privind organizarea și conducerea contabilității; 
5. Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice; 
6. Reglementări privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor în instituțiile 

publice; 
7. Dispoziții privind controlul financiar preventiv; 
8. Reglementări privind Codul controlului intern managerial al entităților publice; 
9. Organizarea si functionarea CERONAV 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 

1. LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (republicată) privind auditul public intern 
2. O.M.T nr. 1380/03.11.2016 - Normele specifice privind exercitarea activităţii de audit 

intern în cadrul Serviciului Audit al Ministerului Transporturilor, precum si în cadrul 
compartimentelor de audit intern ale entitătilor publice din subordinea/sub autoritatea 
acestuia 

3. LEGEA contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicată) 
4. ORDONANŢĂ nr. 119 din 31 august 1999 (republicată) privind controlul intern şi 

controlul financiar preventiv 
5. ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 (republicat) pentru aprobarea Normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de 
norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar 
preventiv propriu 

6. LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice 
7. ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice 
8. LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice 
9. LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) Codul muncii 
10. ORDIN nr. 252 din 3 februarie 2004 pentru aprobarea Codului  privind conduita etică  
    a auditorului intern 
11. ORDONANTA nr. 33 din 30 ianuarie 2003 privind infiintarea Centrului Roman pentru 

Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 
12. HOTARARE nr. 449 din 10 aprilie 2003 privind organizarea si functionarea Centrului 

Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale ‐ CERONAV 


