DIRECȚIA DE CONTROL
SERVICIUL CORP DE CONTROL

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE
PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE DE ȘEF SERVICIU
Cunoașterea prevederilor Constituției

1) Constituția României, republicată;
2) Ordinul

nr.

600/2018

României

(Ordin

al

Secretariatului General al Guvernului)

Codul controlului intern managerial

privind aprobarea Codului controlului

al entităților publice

intern managerial al entităților publice;
3) Ordonanța Guvernului nr.119/31 august
1999

privind

controlul

controlul
financiar

intern

şi

preventiv,

republicată;
4) Legea nr.52/2003 privind transparența

Cunoașterea

prevederilor

legale

privind controlul intern/managerial şi
controlul financiar preventiv
Cunoașterea

prevederilor

legale

decizională în administrația publică, cu

privind transparența decizională în

modificările și completările ulterioare;

administrația publică

5) Legea nr.78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea și sancționarea faptelor de
corupție, republicată cu modificările și
completările ulterioare;
6) Ordonanța
privind

Guvernului

reglementarea

Cunoașterea

prevederilor

privind prevenirea, descoperirea și
sancționarea faptelor de corupție,
republicată

cu

modificările

nr.27/2002

Cunoașterea reglementărilor legale

de

privind activitățile de soluționare a

activității

petițiilor,

completările ulterioare;

completările ulterioare

privind

Guvernului
regimul

contravențiilor,

și

completările ulterioare

soluționare a petițiilor, cu modificările și
7) Ordonanța

legale

nr.

2/2001

juridic
republicată

cu

Cunoașterea

al

privind

cu

contravențiilor,

modificările și completările ulterioare;

modificările
prevederilor

regimul

și

legale

juridic

al

republicată

cu

modificările și completările

8) Hotărârea
privind

Guvernului

normele

de

nr.1344/2007
organizare

și

funcționare a comisiilor de disciplină,
republicată

cu

modificările

și

completările ulterioare;
9) Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
10) H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu

modificările

şi

completările

ulterioare;
11) Legea

contabilității

republicată,

cu

nr.

82/1991,

modificările

completările ulterioare;

şi

Cunoașterea normelor de organizare
și

funcționare

a

comisiilor

de

disciplină, republicată cu modificările
și completările ulterioare
Cunoașterea reglementărilor legale
privind Codul Fiscal
Cunoașterea normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare

Cunoașterea
nr.82/1991

legii

contabilității

