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                                                                                                                  Aprobat,  
Director general  

Mezei Ramona-Ioana 
 

 
 
 
 

TEMATICĂ PENTRU CONCURS 
 

 

 
A. POST: 

 
Auditor  (S) gr. II, poziția 6 (Compartiment Audit); 
 
 

B. TEMATICA: 
 

- Organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern la Biblioteca Metropolitană Bucureşti: 
o cadrul legislativ; 
o mod de desfăşurare; 
o tipuri de misiuni de audit specifice. 

- Etape în derularea misiunilor de audit. 
- Atribuţiile structurii de audit intern din cadrul entităţilor publice subordonate Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 
- Normele aplicabile compartimentului de audit public intern şi auditorilor interni; 
- Elaborarea programului de audit; 
- Colectarea informaţiilor; 
- Raportul de audit public intern; 
- Misiunile şi funcţiile bibliotecilor publice. 

 
 

C. BIBLIOGRAFIE  
   
 

1. Legea nr. 334/2002 privind Legea bibliotecilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea nr. 8/1996 a drepturilor de autor și a drepturilor conexe cu toate modificările și completările 

ulterioare; 
3. Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
4. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
6. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
7. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
8. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
9. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
10. Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 

activității de audit public intern; 
11. Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare 

pentru asigurarea funcției de audit public intern; 
12. Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea și 

desfășurarea proceselor de atestare națională și de pregătire profesională continuă a auditorilor 
interni din sectorul public și a persoanelor fizice; 

13. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a 
auditorului intern; 

14. Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte 
unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

15. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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16. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
17. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

18. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice; 

19. Hotărârea Guvernului nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 
aplicare aprobate prin HG nr. 394/2016 și prin HG nr. 395/2016 

20. ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităţilor publice 

21. ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 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 

22. ORDIN Nr. 17 din 6 ianuarie 2022 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor 
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 
desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu 

23. Norme metodologice specifice exercitarii activitatii de audit public intern in cadul PMB, serviciilor 
publice si institutiilor publice de interes local ale municipalitatii, precum si regiilor autonome si 
societatilor comerciale infiintate de CGMB sau la care CGMB este actionar  

24. Plan de Management Biblioteca Metropolitană Bucureşti, disponibil la 
http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaD2069_19.pdf  

25.  Regulamentul de organizare și  funcționare al  Bibliotecii Metropolitane București aprobat prin 
HCGMB nr. 385/2019 disponibil la:  https://www.bibmet.ro/wp-content/uploads/2019/08/ROF-
BMB_aprobat-2019.pdf  

26. Regulament Intern al Bibliotecii Metropolitane București, disponibil la https://bibmet.ro/wp-
content/uploads/2021/04/Regulament-intern-al-BMB_2020.pdf  
 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178987
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179009
http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaD2069_19.pdf
https://www.bibmet.ro/wp-content/uploads/2019/08/ROF-BMB_aprobat-2019.pdf
https://www.bibmet.ro/wp-content/uploads/2019/08/ROF-BMB_aprobat-2019.pdf
https://bibmet.ro/wp-content/uploads/2021/04/Regulament-intern-al-BMB_2020.pdf
https://bibmet.ro/wp-content/uploads/2021/04/Regulament-intern-al-BMB_2020.pdf

