
 
 

UNIVERSITATEA  POLITEHNICA  TIMIŞOARA 

organizează examen de promovare pentru funcţia:  

 

 

administrator financiar  III , studii  superioare  la Direcţia Audit Public Intern 

Examenul va  avea loc în data de  07.01.2019, ora  09.00 la Rectoratul UPT. 

Examenul de promovare constă în susţinerea unei  probe scrise.  

Bibliografia examenului de promovare:   

‐ Ordinul nr. 5509/2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea 
activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi în entităţile publice aflate 
în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale la nivelul cărora nu 
există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
1.086/2013. 

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

Tematica examenului de promovare:   

- Metodologia de desfăşurare a unei misiuni de asigurare presupune parcurgerea, în cadrul fiecărei etape, 

a procedurilor specifice şi elaborarea documentelor – menționați documentele care trebuiesc întocmite 

în cadrul fiecărei proceduri; punctul 3.4. din Ordinul 5509/2017 

- Menționați care sunt tehnicile utilizate pentru interpretarea probelor de audit public intern; punctul 

3.8.1.2. din Ordinul 5509/2017 

- Menționați care sunt tehnicile utilizate pentru analiza probelor de audit;  punctul 3.8.1.3. din Ordinul 

5509/2017 

- Menționați care sunt Instrumente de audit public intern; punctul 3.8.1.4. din Ordinul 5509/2017 

- Menționați care este structura dosarului de audit public intern; punctul 3.8.5.2.1. din Ordinul 5509/2017 



- Care sunt cerințele care trebuiesc respectate la elaborarea proiectului raportului de audit public intern; 

punctul 3.9.1.1.din Ordinul 5509/2017   

- Care este rolul auditorilor interni în elaborarea Cartei Auditului Public Intern; punctul 6.2.6. din Ordinul 

5509/2017   

- Cum se face selectarea misiunilor de audit public intern cuprinse în plan; punctul 2.4.1.3. din Ordinul 

5509/2017   

-   Menționați care sunt obiectivele activităţii de audit public intern; punctul 2.4.3. din Ordinul 5509/2017    

- Care sunt standardele de control și  cum sunt grupate pe cele cinci componente ale controlului intern 

managerial; Cap. III punctul 4, 5 și capitolul IV 

 


