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1. Legea nr. 1/2011- Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 
2. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
3. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
4. HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public 

intern; 
5. OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern; 
6. OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice; 
7. Legea nr. 82/1991- Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
8. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
9. OMFP nr. 1792/2002 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 ulterioare; 

10. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

11. OG nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 
instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

12. OMEF nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea 
activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice; 

13. HG nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale; 
14. HG nr. 841/1995 privind procedura de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor, cu 

modificările ulterioare; 
15. OMFP nr. 923//2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoate la exercitarea 

controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 
desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările ulterioare; 

16. Legea nr.98/2016- privind achizitiile publice; 
17. Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare. 
18. OMECT nr.5281/2003- Norme metodologice privind organizarea și exercitarea activității de audit 

public intern în structura MECT și în unitățile aflate în subordinea sau coordonarea MECT. 
 
 
 




