MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Anexa nr. 1 la nr.
125448

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de Adjunct al inspectorului general din
cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
TEMATICA:
1. Principii de organizare şi funcţionare a inspectoratelor;
2. Angajarea cheltuielilor. Lichidarea cheltuielilor. Creditul de angajament şi creditul bugetar;
3. Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe;
4. Valorificarea bunurilor, altele decât clădiri şi terenuri;
5. Organizarea inventarierii bunurilor materiale;
6. Executarea inventarierii patrimoniului;
7. Managementul asigurării tehnice de autovehicule;
8. Înzestrarea şi completarea dotării cu autovehicule;
9. Înregistrarea, înmatricularea şi radierea din evidenţă a autovehiculelor;
10. Planificarea, organizarea şi realizarea exploatării autovehiculelor;
11. Organizarea şi executarea reparării autovehiculelor;
12. Avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau
lucrărilor de intervenţii la construcţii existente;
13. Urmărirea curentă, urmărirea specială şi intervenţiile în timp a construcţiilor;
14. Achiziţii publice. Dispoziţii generale, Reguli generale de participare şi desfăşurare a
procedurilor de atribuire; Modalităţi de atribuire; Organizarea şi desfăşurarea procedurii de
atribuire;
15. Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
16. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică;
BIBLIOGRAFIA:
1. Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare şi organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
2. Ordinul 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;
3. Instrucţiuni M.A.I. nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea
bunurilor din unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
4. Ordinul M.A.I. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
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5. Ordinul M.A.I. nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de
autovehicule a unităţilor M.A.I.;
6. Ordinul M.A.I. nr. 597/2008 privind stabilirea conţinutului cadru, întocmirea şi avizarea
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii;
7. Instrucţiuni M.A.I. nr. 664/2008 privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în
administrarea M.A.I.;
8. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
9. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
ATENŢIE!
Bibliografia de concurs se va studia actualizată la zi prin raportare la data publicării anunţului
de concurs.
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