
 

 
 
 
 
 

 

 
 

      

BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea postului de AUDITOR PRINCIPAL - Unitatea de Audit Intern  

 
 1.  Constitutia Romaniei, republicata, 

 2.  Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 3. Legea nr.188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

4.  Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind 

Statutul functionarilor publici; 

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

6. Legea nr. 84/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 

nr.119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv; 

7.  Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

8. Legea nr.82/1991 – Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

9.  Hotararea Guvernului nr.412/2005 privind organizarea si funcţionarea Ministerului 

Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

10.  Hotararea Guvernului nr.1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei 

functionarilor publici; 

11. OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

12. OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

13. Ordonanta Guvernului nr.119/1999, republicata, privind auditul public intern si 

controlul financiar preventiv (numai reglementarile referitoare la controlul financiar 

preventiv). 

14. Ordonanta Guvernului nr.37/2004 pentru modificarea si completarea 

reglementarilor privind auditul intern; 

15. Ordinul nr.38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 

activitatii de audit public intern; 

16. Ordinul nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare 

la exercitarea controlului financiar preventiv; 

17. Ordinul nr.1226/2003 pentru modificarea Normelor metodologice generale 

referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul nr. 522/2003. 

18. Ordinul nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului 

intern; 

19. Ordinul nr.1702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea 

activitatii 

de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice; 

20. Ordinul nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand 

standardele de management/control intern la entitatile publice; 

21. Proceduri de lucru pentru Phare, Ispa si Sapard 
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