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

2. OMFP nr. 252 / 2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;  

3. H.G. nr. 1086 / 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public 

intern  

4. Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare  - titlul VII – Spitale; 

 5. OMFP 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;  

6. OMFP Nr. 923 din 11 iulie 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, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

7. OSGG Nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;  

8. Ordonanta nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, 

cu modifcarile si complatarile ulterioare;  

9. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modifcarile si complatarile ulterioare;  

10. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 11. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;  

12. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice , cu modificarile si completarile ulterioare; 

13. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare; la 

atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; 

14. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare; la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

 

 

 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE ”ANA ASLAN” 

București, str. Căldărușani, nr. 9, sector 1 
Tel: 031.805 93 01 - 05 | Fax. 021.223 14 80  

geriatrie@ana-aslan.ro; secretariat@ana-aslan.ro, runos@ana-aslan.ro 
 

http://www.ana-aslan.ro  

mailto:geriatrie@ana-aslan.ro
mailto:secretariat@ana-aslan.ro

	INSTITUTUL NAŢIONAL DE GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE ”ANA ASLAN”

