TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE POZIȚIA 33
SERVICIUL PROGRAME ȘI EVIDENȚĂ PROCEDURI

1. Prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
2. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
3. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne;
4. Codul controlului intern managerial al entităţilor publice;
5. Modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de
organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru
atribuirea contractelor de achiziţie publică şi aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de
achiziţie publică;
6. Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului - cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
7. Atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii;
8. Organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice;
9. Controlul ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de
servicii;
10. Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate;
11. Remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor
sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii şi organizarea şi funcţionarea
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
12. Desfăşurarea activităţii de achiziţii publice pentru necesităţile structurilor finanţate din bugetul propriu al
ordonatorului principal de credite in cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
13. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice;
14. Răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne;
15. Managementul organizaţiei. Performanţe manageriale şi economice;
16.

Protecţia informaţiilor clasificate;

17.

Standarde naţionale de protectie a informatiilor clasificate în România

18.

Activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne.

19.
20.

Codului de etică şi deontologie a poliţistului;
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea
integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

*BIBLIOGRAFIE

1. OU.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene;
2. H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
3. HG nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne;
4. OUG nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne;
5. Ordin S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
6. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
7. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
8. O.U.G. nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în
domeniile apărării şi securităţii;
9. O.U.G. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii
Publice;
10. O.U.G. nr. 98 / 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;
11. O.U.G. Nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional
pentru Achiziţii Centralizate;
12. LEGE nr. 101 /2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie
publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii,
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
13. ORDIN M.A.I. nr. 87 /2018 privind desfăşurarea activităţii de achiziţii publice pentru necesităţile
structurilor finanţate din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite;
14. O.M.F.P. 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 modificările şi completările ulterioare;
15. Imai nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului
Afacerilor Interne;
16. Management şi performanţe, Ion Verboncu, Michael Zalman, ed. Universitară, 2005;
17. Legea nr. 182/2002 privind informaţiile clasificate;
18. HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate;
19. ORDIN nr. 140 din 2 septembrie 2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de
poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne;
20. HG nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie a poliţistului;
21. ORDIN M.A.I. nr. 62 din 13 iunie 2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a
corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
* Se va avea în vedere legislaţia actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite până la data
publicării anunţului de concurs.

