REFERAT DE APROBARE
a proiectului Ordinului ministrului afacerilor interne
pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a DSGP,
aprobat prin OMAI nr. 53/2013, cu modificările şi completările ulterioare
Ca urmare a aprobării OMAI nr. 117/2015 privind organizarea angajării, lichidării, ordonanțării și
plății cheltuielilor din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, directorului și
directorilor adjuncți le revine atribuția de a acorda viza de „bun de plată” pe documente justificative
pentru operațiuni care presupun cheltuieli cu serviciile poștale. Astfel, se impune completarea
fișelor postului cu această atribuție.
Conform OMAI nr. I/1908/2015, se prevede în statul de organizare al direcției postul de director
adjunct. Prin urmare, această modificare trebuie reflectată în cuprinsul Regulamentului de
organizare și funcționare.
Totodată, fișele postului pentru director și directori adjuncți se completează și cu atribuțiile
specifice de prevenire a riscurilor la corupție, așa cum sunt prevăzute în OMAI nr. 86/2013 privind
organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției în cadrul Ministerului Afacerilor
Interne.
De asemenea, se abrogă obligativitatea elaborării Registrului de riscuri la nivelul direcției, acesta
fiind realizat la DGMO pentru structurile aparatului central.
Decizia de completare a fișelor postului a fost luată de Comisia de analiză a posturilor de la nivelul
Direcţiei Secretariat General şi Protocol.
Prin urmare, modificările aduse actualului regulament constau în completarea fișelor postului pentru
pozițiile de director și director adjunct cu cele două categorii de atribuții menționate mai sus.
Propunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Menţionez că prezentul proiect a fost elaborat conform dispoziţiilor din OMAI nr. 105/2013 privind
activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile MAI şi a celor din
OMAI nr. 533/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice,
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de acte normative în MAI.
În situaţia în care sunteţi de acord cu conţinutul ordinului, am onoarea, Domnule Ministru al
afacerilor interne, să vă adresez rugămintea să îl semnaţi.
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