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Bibliografie și tematică auditor public intern grad profesional II – ISCIR 

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de 
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, 
cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub 
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul 
financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind 
exercitarea activității de audit public intern; 

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

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

8. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

9. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonantarea si plata institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta 
si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

10. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

11. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

12. OMFP  nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale 
pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

13. OMFP nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităţilor publice; 
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