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• Constitutia Romaniei ; 
• Legea nr.202/2006, privind organizarea si functionarea A.N.O.F.M., cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
• H.G. nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru 

Ocuparea Fortei de Munca, cu modificarile si completarile ulterioare;  
• Legea nr. 188 / 1999, privind statutul functionarilor publici, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
• Legea nr.7 / 2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, 

republicata ; 
• Legea nr. 76 / 2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea 

ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile   

ulterioare 
• Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.38/2003 pentru aprobarea Normelor    

generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

• Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1702/2005 pentru aprobarea 
Normelor privind  organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate 
de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice 

• Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului 
controlului intern, cuprinzand standardele de Management/control intern la 
entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, 
republicat cu modificarile si completarile ulterioare 

• Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.252/2004 pentru aprobarea Codului   
privind conduita etica a auditorului intern 

• Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

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



• Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

• Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1.917/2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii 
institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de 
aplicare a acestuia, cu modificarile si  completarile ulterioare. 

• Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata 
cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea 
angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

• Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.522/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 
preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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