
 

Cuprins 
 

Capitolul 1. Din nou despre rândurile de faţă, ori despre 

un cuvânt de început ................................................. 7 

Capitolul 2. Despre valenţele internaţionale ale auditului intern . 25 

I. Despre codul deontologic ..................................... 32 

II. Despre standardele de audit intern sau despre 

normele profesionale ale auditului intern ........... 44 

Capitolul 3. Activităţile auditului intern de asigurare-evaluare  

şi de consiliere ......................................................... 87 

A. Normele de calificare ........................................ 94 

B. Norme de funcţionare........................................ 94 

A. Prezentarea schematică a ideilor  şi propunerilor 

privitoare la activitatea de consiliere a auditorilor 

interni .............................................................. 112 

B. Prezentarea schematică a cazurilor practice, 

profesionale, de realizare a activităţilor de 

asigurare-evaluare şi de consiliere ale auditului 

intern ............................................................... 116 

Capitolul 4. Consideraţiuni cu privire la definirea 

şi fundamentarea termenului de audit intern .......... 159 

A. Semnificaţia şi înţelesul activităţii de audit  

intern ................................................................. 159 

B. Definiţia şi conţinutul termenului  

de audit intern ................................................... 167 

Capitolul 5. Sistemul dispoziţiilor normative privind  

activitatea de audit intern în România .................. 177 

A. Dispoziţii legale cu caracter general .............. 179 

1. Ordonanţa de Urgenţă privind activitatea  

de audit financiar, republicată ........................ 179 

2. Ordinul ministrului finanţelor pentru aprobarea 

Normelor minimale de audit intern (cadrul 

general) .......................................................... 192 

B. Dispoziţii legale sectoriale ............................. 195 

1. Ordonanţa privind auditul intern şi controlul 

financiar preventiv ......................................... 195 



Auditul intern. Evaluare – Consiliere. 6 

2. Ordonanţa pentru modificarea şi completarea 

OG nr. 119-1999 privind auditul intern şi 

controlul financiar preventiv .......................... 197 

3. Legea nr. 301/2002 privind aprobarea 

OG nr. 119/1999, privind auditul public intern  

şi controlul financiar preventiv ...................... 198 

4. Legea privind auditul public intern ................ 199 

5. Ordinul ministrului finanţelor publice  

pentru aprobarea Normelor generale privind 

exercitarea activităţii de audit public intern ... 206 

6. Ordinul ministrului finanţelor publice pentru 

aprobarea Codului privind conduita etică a 

auditorului intern ........................................... 209 

7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 423 

din 15 martie 2004 pentru modificarea şi 

completarea Normelor generale privind 

exercitarea activităţii de audit public intern 

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 38/2003 ........................................ 214 

8. Ordonanţa Guvernului României nr. 37/2004 

pentru modificarea şi completarea 

reglementărilor privind auditul intern  

şi Legea nr. 106/2004 pentru aprobarea  

acesteia........................................................... 216 

Capitolul 6. Cadrul orientativ de obiective privind  

auditul intern .......................................................... 221 

Capitolul 7. Evaluări convergente asupra reglementărilor  

legale privind auditul intern ................................. 265 

1. Consideraţiuni asupra Legii privind 

auditul public intern .......................... 266 

2. Analiza comparativă şi problemele  

care rezultă din dispoziţiile legale 

privind auditul financiar şi auditul  

public intern ...................................... 271 

Capitolul 8. Un gând nou despre rândurile viitoare ................... 305 


