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Bibliografie concurs auditor 

1. Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare 

2. Legea   Nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice , cu modificările şi completările ulterioare 

3. OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea  şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

4. Legea   Nr. 82 din 24 decembrie 1991, republicată, Legea contabilităţii, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

5. Ordin MFP  Nr. 1917 din 12 decembrie 2005 Capitolele VII - XV din Ordinul nr. 1917/2005 pentru 

aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 

Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi 

completările ulterioare 

6. Ordin MFP   Nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 

evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare 

7. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare MO 799/2003. 

8. ORDIN   Nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice 

9. Legea 53 /2003 Codul Muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

10. HG nr.1086/10.01.2014 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit 

public intern MO 17 / 2014 

11. Legea 672/2002 privind auditul public intern republicată MO 953/2002 

12. Ordin Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului nr.5281/2003 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern publicat în M.O.879 bis 

/10.12.2003 

13. OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern  

14. HOTĂRÂRE  Nr. 582/2016 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 

termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

15. HOTĂRÂRE  Nr. 935/2016 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 

alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 
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personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 

fiscal-bugetare 

16. HOTĂRÂRE  Nr. 38/2017 din 27 ianuarie 2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 17/2017 din 23 februarie 2017 privind unele măsuri în domeniul 

învăţământului 

18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 57/2015 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

19. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 20/2016 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative 

20. LEGE  Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice. 
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