
 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 
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   Site-ul oficial al Teatrului de Animaţie Ţăndărică  

                    www.teatrultandarica.ro 

- Regulamentul de Organizare si Functionare al Teatrului de Animaţie Ţăndărică  

          (http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/Anexe 3 la  HCGMB nr.654/2018) 

- Regulamentul de Ordine Interioară  al Teatrului de Animație Țăndărică. 

- Codul de conduită etică al Teatrului de Animație Țăndărică . 

- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern; 

- Ordinul nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de 
audit public intern; 

- Ordinul nr. 5281/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și 
exercitarea activității de audit public intern în structura Ministerului Educației, Cercetării 
și Tineretului și în unitățile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației, 
Cercetării și Tineretului; 

- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv; 

- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 
publice; 

- Ordinul 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; 

- Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern; 

- Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii; 

- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011; 

- Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe; 
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- Atribuţiile compartimentului de audit public intern; 

-  Numirea şi revocarea auditorilor interni; 

-  Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni; 

-  Elaborarea planului de audit public intern; 

-  Referatul de justificare şi structura planului de audit public intern; 

-  Etapele misiunii de audit public intern; 

-  Proceduri şi documente elaborate pe parcursul desfăşurării unei misiuni de audit 

public intern; 

- Tipuri de audit intern; 

-  Incompatibilităţi referitoare la exercitarea auditului intern; 

-  Contravenţii şi sancţiuni referitoare la auditul intern; 

-  Organizarea şi conducerea contabilităţii; 

-  Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice; 

-  Dispoziţii privind controlul financiar preventiv; 

-  Codul Controlului intern/managerial; 

-  Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în instituţiile publice; 

-  Principii şi reguli bugetare; 
 


