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Nesecret 

Nr.18086/11.09.2018 

 

 

             

BIBLIOGRAFIE  

– pentru promovarea funcţionarilor publici în grad profesional, în anul 2018 pentru funcţia de 

execuție de auditor, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Audit Public 

Intern. 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea A.N.O.F.M., cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. H.G. nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului A.N.O.F.M., cu modificările şi 

completările ulterioare; 

4. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare ; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la 

măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi 

instrucţiunile de implementare a acestora,cu modificarile si completarile ulterioare;  

7. H.G. nr. 278/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru 

prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a 

acestora; 

8. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

9. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

10. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
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11. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

12. H.G. nr.1086/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 

activităţii de audit public intern, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

13. Normele metodologice proprii privind exercitarea activității de audit public intern la 

nivelul AJOFM Mureș; 

14. Carta Auditului Intern, AJOFM Mureș nr. 56540/27.12.2016; 

15. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind 

conduita etică a auditorului intern, cu modificarile si completarile ulterioare; 

16. Codul privind conduita etică a auditorului din cadrul AJOFM Mureș nr. 

7098/11.04.2016; 

17. Ordinul nr. 600 din 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 

entităţilor publice. 

 

 

Ştef Gheorghe 

 

Director executiv, 

AJOFM Mureş 

 

 


