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Tematică 

1. Organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală :  

- Competențe 

- Atribuții principale 

- Organizare 

2. Contabilitatea instituțiilor publice 

- Organizare și conducere 

- Răspunderi 

- Registrele de contabilitate obigatorii 

- Situațiile financiare  

- Exercițiul financiar 

3. Finanțele instituțiilor publice 

- Bugetul de stat 

- Bugetul asigurărilor sociale de stat 

- Bugetul fondurilor speciale 

- Bugetul trezoreriei statului  

- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat 

- Ordonanțarea și lichidarea cheltuielilor  

4. Controlul finciar preventiv - Definire 

- Alte forme de control definite de OG 119/1999 

5. Controlul intern/managerial  

- Definiție și standarde 

6. Controlul metrologic al statului – modalități de exercitare 

7. Codul de conduită etică a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice 

- Norme generale de conduită profesională 

8. Strategia națională anticorupție pe perioada 2016-2020 

- Valori și principii 

- Cadrul necesar implementării 

9. Auditul public intern 

- Definiție 

- Atribuții  

- Activități auditate 
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