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Bibliografie și tematică expert grad profesional II – Direcția Corp Control 

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. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

4. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

5. HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele 
normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare; 

6. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanțarea și plata instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența 
și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

7. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă ale 
unităților socialiste; 

8. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și 
răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților și 
instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

9. HG nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și 
instituțiilor publice pe perioada delegării și detasării în altă localitate, precum și în 
cazul deplasării în interesul serviciului; 

10. OMFP nr. 1917/2005  pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și 
conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile 
publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările 
ulterioare; 

11. OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 
12. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 
13. OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
14. Lege nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări 

și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea OUG nr. 193/2002 privind 
introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

18. OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului 
intern; 
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19. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

20. 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; 

21. 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; 

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

 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667

