MINISTERUL ECONOMIEI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

SE APROBĂ
Roman Sorin Marian
INSPECTOR DE STAT ŞEF

TEMATICĂ
pentru ocuparea prin concurs în data de 05.09.2019 ora 09:00, respectiv 09.09.2019
ora 09:00 a unui post vacant
de Expert gradul profesional II la ISCIR – Compartiment Achiziții Publice în vederea
angajării
BIBLIOGRAFIE
1. Organizarea şi funcţionarea ISCIR;
2. Codul controlului intern managerial al entităţilor publice;
3. 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;
4. Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului - cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
5. Organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice;
6. 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;
7. Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate;
8. 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;
9. Managementul organizaţiei. Performanţe manageriale şi economice;
10. Protecţia informaţiilor clasificate;
11. Standarde naţionale de protectie a informatiilor clasificate în România ;
12. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru
promovarea integrităţii.
BIBLIOGRAFIE
1. LEGE Nr. 49/2019 din 14 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune,
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi pentru modificarea
altor acte normative
2. HOTĂRÂRE
Nr. 1340 din 27 decembrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea
Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
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Ridicat
3. Regulament de organizare si functionare ( ROF ) al ISCIR
4. Codul de Conduita a personalului din cadrul ISCIR
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. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru
Achizitii Publice;
9. 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;
10. O.U.G. Nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate;
11. 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;
12. Management şi performanţe, Ion Verboncu, Michael Zalman, ed. Universitară, 2005;
13. Legea nr. 182/2002 privind informaţiile clasificate;
14. HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor
clasificate;
15. Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016 -2020
* Se va avea în vedere legislația actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite
până la data publicării anunţului de concurs.

COMISIA DE CONCURS
ing. Roman Sorin Marian – Inspector de Stat Şef
exp. Maricuț Vasile Mihai
exp. Floroiu Elena Ramona
cons. Tudor Lenuța
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