
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI TIMIS 

 

BIBLIOGRAFIE 

 pentru concursul de ocupare a functiei publice de executie de auditor I superior la 

compartimentul audit public intern 

 
1. Constitutia Romaniei *** republicata - Emitent: Adunarea Constituantă Publicată In: Monitorul Oficial 

Nr. 767 din 31 octombrie 2003 

2. Ordinul nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 

structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cu 

modificari si completari ulterioare 

3. Legea nr. 95/2006 (*republicata*) privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

4. Ordonanta U.G nr.57/2019 privind codul administrativ 

5. Ordinul SGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice 

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

7. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

8. Hotărârea nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit 

public intern; 

9. Ordinul nr. 683 din 11 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea 

auditului public intern şi a Cartei auditului intern în cadrul Ministerului Sănătăţii  

10. Legea contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicată 4) cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

11. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

12. Ordonanţa nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

13. Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 

desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicata; 

14. Ordinul 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 modificarile si completarile ulterioare; 

15. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare  

16. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii din 24 ianuarie 2003 (**republicata**) cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

17. Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

18. Hotărârea nr. 153 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor 

de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în 

anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate 

şi asistenţă socială" 

19. Hotărârea nr. 917 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, 

precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare 

"Administraţie" din administraţia publică central 

20. Hotararea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare; 

21. Hotararea Guvernului nr. 1.344 din 31 octombrie 2007 privind normele de organizare şi funcţionare 

a comisiilor de disciplină cu modificarile si actualizarile ulterioare; 



 

 


