
 

 

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA 

la concursul organizat pentru ocuparea postului funcție publică de execuție de  

      Auditor intern principal din cadrul– Compartiment Audit Public Intern 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

            5. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi                 

             completările ulterioare; 

            6. H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea          

             activităţii de audit public intern; 

            7. O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a  

             auditorului intern; 

             8. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv,  

             republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

9..Ordin nr. 923/11.07.2014, privind Normele metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 

11. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

12.Ordinul nr. 1.792/2002 – Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența 

și raportarea angajamentelor bugetare și legale 

 

 

 

 

 

 

 



TEMATICA: 

1.  Reglementari privind Constituţia României ; 

2.  Reglementări privind O.U.G. nr. 57/2019 , Codul administrativ - Partea a III-a - 

Titlul V şi Partea a VI-a - Titlul I şi Titlul II ; 

3.  Reglementari privind O.G. nr. 137/2000, prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare; 

4.   Reglementari privind Legea nr. 202/2002 , egalitatea de şanse şi de tratament între 

femei şi bărbaţi; 

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

6. Reglementari privind  H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale de 

exercitare a activităţii de audit public intern; 

7. Reglementari privind  O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului de conduita 

etică a auditorului intern; 

8. Reglementari privind O.G. nr. 119/1999 a controlului intern şi controlului financiar 

preventiv Capitolul I, Capitolul II - Secţiunile I, II, V şi Capitolul IV; 

9. Reglementări privind Ordinul nr. 923/11.07.2014, privind Normele metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv ; 

10. Reglementări privind O.S.G.G. nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice; 

11. Reglementari privind Legea contabilităţii nr. 82/1991; 

12.  Reglementari privind Ordinul nr. 1.792/2002 – Normele metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum 

și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale 

         

 

 

 

 

 


