
Control financiar şi audit public 
 

Capitolul 1.  

Structurile administrative şi procesul bugetar din România 

1.1.Structurile administrative din România  

1.1.1. Administraţia publică 

1.1.2. Administraţia de stat 

1.1.3. Administraţia publică locală 

1.2. Procesul bugetar la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale 

1.2.1. Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar 

1.2.2. Elaborarea bugetelor locale 

1.2.3. Aprobarea şi centralizarea bugetelor locale 

1.2.4. Execuţia bugetară 

1.2.5. Încheierea contului anual de execuţie 

1.2.6. Aprobarea şi raportarea execuţiei bugetului 

1.3. Reguli generale ale execuţiei veniturilor şi cheltuielilor publice 

1.3.1. Veniturile instituţiilor publice 

1.3.2. Finanţarea instituţiilor publice 

 1.3.3. Reguli generale ale execuţiei cheltuielilor instituţiilor publice 

 

Capitolul 2.  

Necesitatea, conceptul, funcţiile şi formele controlului financiar în instituţiile publice 

2.1. Necesitatea, apariţia şi evoluţia controlului financiar în instituţiile publice 

2.1.1. Contextul general al controlului financiar 

2.1.2. Necesitatea obiectivă a controlului financiar 

2.1.3. Evoluţia controlului financiar în România 

2.2. Principiile care stau la baza organizării, funcţionării şi executării controlului             

financiar în instituţiile publice 

2.3. Rolul, funcţiile şi formele controlului în instituţiile publice 

2.3.1. Rolul controlului financiar 

2.3.2. Funcţiile controlului financiar 

2.3.3. Formele controlului financiar în instituţiile publice 

2.4. Documentele contabile, evidenţa tehnico-operativă şi contabilă, obiect şi sursă de 

informare a controlului financiar 

2.4.1. Calităţile informaţiilor contabile 

2.4.2. Documente contabile-sursă de informare a controlului financiar 

 

Capitolul 3.  

Metodologia şi procedura controlului financiar în instituţiile publice 

3.1. Sistemul metodologic de control financiar 

3.2. Metodologia controlului financiar-contabil 

3.3. Procedee şi tehnici de control financiar 

3.4. Etapele de efectuare a controlului financiar 

 

 

 



Capitolul 4.  

Organizarea şi efectuarea controlului financiar în administraţia publică locală 
4.1. Organizarea şi exercitarea controlului financiar şi a auditului public în instituţiile    

publice locale 

4.1.1. Controlul financiar intern 

4.1.2. Controlul ierarhic 

4.1.3. Controlul financiar preventiv propriu 

4.1.4. Controlul financiar de gestiune 

4.1.5. Auditul public intern 

4.2. Inspecţia fiscală 

4.2.1. Organizarea şi efectuarea inspecţiei fiscale în administraţia publică locală 

4.2.2. Sfera inspecţiei fiscale 

4.2.3. Realizarea inspecţiei fiscale 

4.3. Organizarea şi efectuarea controlului financiar al societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale 

 

Capitolul 5.  

Organizarea şi exercitarea controlului financiar al statului în instituţiile publice 

 

5.1.  Sistemul de control financiar al statului 

5.1.1. Organizarea controlului financiar în sfera de acţiune a executivului 

5.1.2. Autoritatea Naţională de Control a Guvernului 

5.2. Organizarea controlului în sfera de acţiune a legislativului 

5.2.1. Organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a României 

5.2.2.  Atribuţii de control ale Curţii de Conturi 

5.2.3. Controlul financiar ulterior 

5.3. Exercitarea controlului financiar al Curţii de Conturi în administraţia publică locală 

 

Capitolul 6.   

Întocmirea actelor de control financiar în administraţia publică locală 

6.2. Întocmirea actelor de control financiar în  administraţia publică locală 

6.2.1. Procesul-verbal de control 

6.2.2. Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei 

6.2.3. Nota de constatare, Nota unilaterală şi Nota de prezentare 

6.2.3.1. Nota de constatare 

6.2.3.2. Notele unilaterale 

6.2.3.3. Nota de prezentare 

6.2.4. Decizia de impunere şi decizia/dispoziţia de soluţionare a contestaţiei 

6.3. Natura juridică a documentelor de control 

6.4. Valorificarea constatărilor controlului financiar în administraţia publică locală 



6.5. Jurisdicţia financiară şi fiscală 

6.5.1. Soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin decizia de 

impunere ca urmare a controlului fiscal 

6.5.2. Soluţionarea contestaţiilor împotriva sancţiunilor contravenţionale 

 

Capitolul 7.  

Răspunderea juridică – modalitate de finalizare a controlului financiar 

7.1. Principiile şi formele răspunderii juridice în sfera finanţelor publice 

7.1.1. Formele sau felurile răspunderii juridice 

7.1.2. Formele răspunderii administrative ce operează în domeniul financiar 

7.2. Răspunderea contravenţională în sfera finanţelor publice 

7.2.1. Elementele răspunderii contravenţionale 

7.2.2. Sancţiunile contravenţionale 

7.2.3. Persoanele competente să aplice sancţiunile contravenţionale 

7.2.4. Prescripţia aplicării sancţiunii contravenţionale 

7.3. Răspunderea disciplinară în domeniul financiar 

7.3.1. Răspunderea administrativ-disciplinară a funcţionarilor publici care 

operează în domeniul financiar 

7.3.2. Răspunderea disciplinară a angajaţilor (specifică dreptului muncii) care 

operează în domeniul financiar 

7.4. Răspunderea patrimonială care operează în domeniul financiar 

7.4.1. Răspunderea patrimonială a organelor administrative pentru daunele 

cauzate prin actele lor de putere şi răspunderea patrimonială a 

funcţionarilor publici 

7.4.2. Răspunderea patrimonială a angajaţilor (salariaţilor) 

7.4.3. Elementele şi formele răspunderii patrimoniale 

7.4.3.2. Elementele răspunderii patrimoniale  

7.4.3.2. Formele răspunderii patrimoniale 

7.4.4. Procedura de stabilire şi de recuperare a pagubelor patrimoniale 

7.4.5. Răspunderea civilă delictuală, formă a răspunderii civile ce operează în 

sfera finanţelor publice  

7.5. Răspunderea penală ce operează în domeniul financiar 

 

Capitolul 8.  

Metodologie privind auditul de regularitate al achiziţiilor publice 

 

8.1. Aspecte conceptuale şi juridice privind contractul de achiziţii 

8.1.1. Noţiune, clasificare şi trăsături ale contractului de achiziţii publice 

8.1.2. Părţile contractului de achiziţie publică 

8.1.3. Obiectul contractului de achiziţie publică 

8.1.4. Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

8.1.5. Încheierea contractului de achiziţie publică 

8.1.6. Efectele contractului de achiziţie publică 

8.1.7. Modificarea şi încetarea contractului de achiziţie publică 

 

 



8.2. Etapele de derulare ale misiunii de audit intern 

8.2.1 Etapa de pregătirea misiunii 

8.2.1.1. Ordinul de serviciu 

8.2.1.2. Declaraţia de independenţă 

8.2.1.3. Notificarea asupra inceperii misiunii de audit intern 

8.2.1.4. Colectarea şi prelucrarea  informaţiilor preliminare 

8.2.1.5. Identificarea obiectelor auditabile 

8.2.1.6. Analiza riscurilor 

8.2.1.7. Elaborarea tematicii în detaliu a misiunii de audit public intern  

8.2.1.8. Deschiderea intervenţiei la faţa locului   

8.2.2. Etapa de intervenţie la faţa locului (munca de teren) 

8.2.2.1. Colectarea dovezilor 

8.2.2.2. Constatarea şi raportarea iregularităţilor 

8.2.2.3. Revizuirea documentelor de lucru 

8.2.2.4. Inchiderea şedinţei. Minuta şedinţei de închidere 

  8.2.3. Raportul de audit public intern 

8.2.3.1. Elaborarea proiectului de Raport de audit public intern (raport 

intermediar)  

8.2.3.2. Transmiterea proiectului de Raport de audit public intern 

8.2.3.3. Reuniunea de conciliere  

8.2.3.4. Elaborarea Raportului de audit public intern  

8.2.3.5. Difuzarea Raportului de audit public intern  

8.2.4. Urmărirea recomandărilor  

8.2.5. Supervizarea misiunii de audit public intern 
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