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1. Tematică 

- Organizarea auditului public intern; 

- Desfăşurarea auditului public intern; 

- Codul privind Conduita Etică a auditorului intern (principii fundamentale, reguli de conduită); 

- Normele aplicabile compartimentului de audit public intern şi auditorilor interni; 

- Metodologia de desfăşurare a misiunilor de audit public intern; 

- Misiunile de asigurare, de consiliere și de evaluare; 

- Carta auditului intern; 

- Cheltuielile – angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor;  

- Controlul financiar preventiv – dispoziții generale; 

- Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică; 

- Elaborarea documentației de atribuire; Documentul unic de achiziție European; 

- Etapele procesului de achiziție publică; 

- Planificarea achiziților publice; 

- Activitatea de control ex ante; 

- Standarde de control intern managerial la entitățile publice; 

- Obiectivele generale ale controlului intern/managerial; 

- Definiții ale termenilor în sensul O.S.G.G. nr.600/2018; 

- Organizarea controlului financiar preventiv propriu; 

- Autorizarea efectuării unor operaţiuni pentru care se refuză viza de control financiar preventiv; 

- Principii şi reguli bugetare stabilite de legea finanțelor publice; 

- Contractul individual de muncă; 

- Spitalele - conducerea spitalelor, finanţarea spitalelor; 

- Salarizarea, principiile sistemului de salarizare, sporuri; 

- Atribuțiile compartimentului audit – conform Regulamentului de Organizare și Funcționare la nivel de 

unitate; 

- Drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților – conform Regulamentului Intern la nivel de 

unitate; 
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