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CERINŢELE, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU POSTUL DE CONSILIER JURIDIC DIN CADRUL SERVICIULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN
I.
-

CERINŢELE POSTULUI
studii superioare de lungă durată în specializarea drept cu diploma de licență

II. TEMATICA:
- Legea privind registrul comerțului;
- Legea societăților;
- Formalităţi la înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării profesioniștilor;
- Procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
- Organizarea si funcţionarea cooperaţiei;
- Cooperaţia agricolă;
- Desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale
şi întreprinderile familiale;
- Operaţiunile, serviciile de asistenta și serviciile auxiliare efectuate de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale pentru care se percep taxe și tarife aprobate
prin acte normative;
- Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor
şi de eliberare a informaţiilor;
- Regulamentul privind organizarea și funcționarea Oficiului Național al Registrului Comerțului şi a
oficiilor registrelor comerţului de pe lângă tribunale;
- Legea privind punerea in aplicare a Codului civil;
- Organizarea şi exercitarea auditului public intern în entităţile publice;
- Norme generale privind exercitarea activității de audit public intern;
- Normele metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern la nivelul
Ministerului Justiției, Oficiului Național al Registrului Comerțului si instituțiilor publice din sistemul justiției;
III. BIBLIOGRAFIE :
1. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea societăților, nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea nr. 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în
registrul comerţului
4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor
registrelor comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul nr. 1082/C din 20 martie 2014
5. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare
6. HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern
7. OMJ nr. 1511/C/2014 pentru aprobarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activităţii de
audit public intern la nivelul Ministerului Justiţiei, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi instituţiilor
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publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de
ordonator principal de credite
8. OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu
modificările și completările ulterioare
9. OMFP nr. 252/2004 pentru elaborarea Codului privind conduita etică a auditorului intern
10. Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare
11. O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare
12. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și
completările ulterioare
13. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și
completările ulterioare
14. Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de
eliberare a informaţiilor aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2594/C/2008
15. H.G. nr. 902/2012 privind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunal, cu modificările ulterioare
16. OMJ nr. 2176/C/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de către oficiile
registrului comerţului de pe lângă tribunale
17. OMJ nr. 1788/C/2011 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către ONRC şi
oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale
18. HG nr. 425/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele
prestări de servicii
19. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor
fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea
funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare

Observaţii: La studierea actelor normative prezentate mai sus, se va ţine cont de toate modificările şi
actualizările la zi.
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