
  Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 
  AGENȚIA PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII  
 ATRAGERE DE INVESTIȚII ȘI PROMOVARE A EXPORTULUI  BRAȘOV             
   
                           

TEMATICA DE CONCURS 
 Constituția României, republicată – Titlul I - Principii generale, Titlul II - Drepturile, libertăţile şi 

îndatoririle fundamentale, Titlul III - Autorităţile publice, Titlul IV -   Economia şi finanţele publice; 

 O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Partea IV 
Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi 
evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I şi Titlul II; 

 H.G. nr. 44/2020, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de 
Afaceri; 

 O.U.G. nr. 43/30.06.2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici 
şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, cu modificările și completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare – 
Capitolele I, V, VI, VII, VIII. 

 Ordinul M.M.A.C.A. nr. 1238/2017, rivind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către 
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996; 

 O.U.G. nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, modificările și 
completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri comerţ şi antreprenoriat nr. 1854 /18.12.2018 privind aprobarea 
Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înființării intreprinderilor mici și 
mijlocii „Start-up Nation”, cu modificările și completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 130/2020, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din Fonduri externe 
nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate 
de COVID – 19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene; 

 Ordinul comun al M.F.E. şi M.E.E.M.A.  nr. 1060/2857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - 
Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19; 

 Ordinul M.E.E.M.A. nr. 2989/2020, privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii "Microgranturi 
acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri 
externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei 
provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene; 

 Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ajutoarelor de minimis 

 Legea nr. 346/2004, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; 
 O.G. nr. 137/2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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