MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

NESECRET
Anexa nr. 1 la
nr.76640/12.05.2021

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
aferentă concursului pentru ocuparea postului de inspector șef de la ISUJ CARAȘ-SEVERIN
Nr.
TEMATICA
crt.
1.
Statutul cadrelor militare:
Dispoziții generale.
Îndatoririle și drepturile cadrelor militare.
Proveniența ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor.
Acordarea gradelor și înaintarea cadrelor militare în gradele
următoare.
Degradarea militară, scoaterea din și reluarea în evidența militară
a ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor.
Aprecierea, încadrarea și promovarea în funcție a cadrelor
militare.
Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare.
Limitele de vârstă și stagiile minime în grad.
Dispoziții finale și tranzitorii.
2.
Apărarea împotriva incendiilor:
Dispoziții generale.
Obligații privind apărarea împotriva incendiilor.
Exercitarea autorității de stat în domeniul apărării împotriva
incendiilor.
Serviciile de urgență voluntare și private.
Răspunderea juridică.
Dispoziții finale.
3.
Protecția civilă în România:
Dispoziții generale.
Organizarea protecției civile.
Drepturile și obligațiile cetățenilor.
Atribuții și obligații privind protecția civilă.
Pregătirea pentru protecția civilă.
Protecția populației și a bunurilor materiale.
Limitarea și înlăturarea urmărilor situațiilor de protecție civilă.
Asigurarea materială și financiară.
Contravenții și sancțiuni.
4.
Pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru
apărare:
Dispoziții generale.
Pregătirea economiei naționale pentru apărare.
Pregătirea teritoriului pentru apărare.
Finanțarea pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare.
Atribuții ale autorităților administrației publice și ale operatorilor
economici privind pregătirea economiei naționale și a
teritoriului pentru apărare.
Sancțiuni.
Dispoziții finale.

BIBLIOGRAFIA

Legea nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare, cu modificările și
completările ulterioare.

Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, republicată.

Legea nr. 481 din 08.11.2004
protecția civilă, republicată.

privind

Legea nr. 477 din 12.11.2003 privind
pregătirea economiei naționale și a
teritoriului pentru apărare, republicată.
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Titlul IV: Sistemul național de asistență medicală de urgență și Legea nr. 95 din 14.04.2006 privind
5.
de prim ajutor calificat.
reforma în domeniul sănătății, republicată.
6.
Sănătatea și securitatea în muncă:
Dispoziții generale.
Domeniul de aplicare.
Obligațiile angajatorilor.
Obligațiile lucrătorilor.
Supravegherea sănătății.
Legea nr. 319 din 14.07.2006 a securității
Comunicarea,
cercetarea,
înregistrarea
și
raportarea și sănătății în muncă, cu modificările și
evenimentelor.
completările ulterioare.
Grupuri sensibile de riscuri.
Infracțiuni.
Contravenții.
Autorități competente și instituții cu atribuții în domeniu.
Dispoziții Finale.
7. Achizițiile publice:
Dispoziții generale.
Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de
atribuire.
Legea nr. 98 din 19.05.2016 privind
Modalități de atribuire.
achizițiile publice, cu modificările și
Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire.
completările ulterioare.
Executarea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru.
Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică.
Contravenții și sancțiuni.
Dispoziții tranzitorii și finale.
8. Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență:
Dispoziții generale.
O.U.G. nr. 21 din 15.04.2004 privind
Organizarea Sistemului Național.
Sistemul Național de Management al
Atribuțiile componentelor Sistemului Național.
Situațiilor de Urgență, cu modificările și
Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare.
completările ulterioare.
Sancțiuni.
Dispoziții finale și tranzitorii.
9. Organizarea, funcționarea și principalele atribuții ale O.U.G. nr. 1 din 29.01.2014 privind unele
Departamentului pentru Situații de Urgență.
măsuri în domeniul managementului
situațiilor de urgență, precum și pentru
modificarea și completarea OUG. nr. 21
privind SNMSU, cu modificările și
completările ulterioare.
10. Regimul stării de asediu și regimul stării de urgență:
Dispoziții generale.
Procedura instituirii și încetării stării de asediu și a stării de
urgență.
O.U.G. nr. 1 din 21.01.1999 privind
Competențe și responsabilități.
regimul stării de asediu și regimul stării de
Ordonanțele militare și ordine ale altor autorități publice.
urgență, cu modificările și completările
Măsuri care se pot dispune pe durata stării de asediu.
ulterioare.
Măsuri care se pot dispune pe durata stării de urgență.
Sancțiuni.
Dispoziții finale.
11. Răspunderea materială a militarilor:
Dispoziții generale.
Răspunderea materială.
O.U.G. nr. 121 din 28.08.1998 privind
Stabilirea și recuperarea pagubelor.
răspunderea materială a militarilor, cu
Căile de atac.
modificările și completările ulterioare.
Dispoziții speciale.
Dispoziții tranzitorii și finale.
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12. Organizarea, funcționarea și componența
Național pentru Situații Speciale de Urgență.

BIBLIOGRAFIA

Comitetului H.G. nr. 94 din 12.02.2014 privind
organizarea, funcționarea și componența
Comitetului Național pentru Situații
Speciale de Urgență, cu modificările și
completările ulterioare.
13. Organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru
Situații de Urgență:
Dispoziții generale.
H.G. nr. 1490 din 09.09.2004 pentru
Atribuții.
aprobarea Regulamentului de organizare și
Organizare și funcționare.
funcționare
și
a
organigramei
Personalul, drepturile și îndatoririle acestuia pentru îndeplinirea Inspectoratului General pentru Situații de
atribuțiilor specifice.
Urgență, cu modificările și completările
Asigurarea materială.
ulterioare.
Dispoziții finale.
14. Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea
comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență:
Dispoziții generale.
Structuri organizatorice și funcționarea acestora.
Atribuții.
Dotarea.

H.G. nr. 1491 din 09.09.2004 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura
organizatorică,
atribuțiile,
funcționarea și dotarea comitetelor și
centrelor operative pentru situații de
urgență, cu modificările și completările
ulterioare.

15. Serviciile de urgență profesioniste:
Dispoziții generale.
Principii de organizare și funcționare.
H.G. nr. 1492 din 09.09.2004 privind
Atribuții.
principiile de organizare, funcționarea și
Personalul inspectoratelor pentru situații de urgență și atribuțiile atribuțiile
serviciilor
de
urgență
acestuia.
profesioniste,
cu
modificările
și
Asigurarea materială.
completările ulterioare.
Dispoziții finale.
16. Managementul tipurilor de risc:
Dispoziții generale.
Autorități responsabile pe tipuri de risc.
Domenii de acțiune.
Comandantul acțiunii și comandantul intervenției.
Repartizarea funcțiilor de sprijin.
H.G. nr. 557 din 03.08.2016 privind
Dispoziții finale.
managementul tipurilor de risc.
Tipuri de risc, riscuri asociate, autorități responsabile și domeniile
de acțiune.
Lista activităților specifice care se îndeplinesc în cadrul funcțiilor
de sprijin.
17. Criteriile pentru oprirea funcționării ori utilizării
construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă
a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea
vieții ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității
elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și
fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți.

H.G. nr. 915 din 03.11.2015 privind
stabilirea
criteriilor
pentru
oprirea
funcționării ori utilizării construcțiilor sau
amenajărilor determinate de încălcarea
gravă a cerinței de securitate la incendiu în
ceea ce privește periclitarea vieții
ocupanților și forțelor de intervenție,
neasigurarea
stabilității
elementelor
portante, respectiv a limitării propagării
focului și fumului în interiorul edificiului și
la vecinătăți.
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18. Activitatea de management resurse umane în unitățile
militare ale MAI:
Recrutarea cadrelor militare (anexa nr. 2).
Selecționarea cadrelor militare (anexa nr. 3).
Formarea profesională a cadrelor militare (anexa nr. 4).
Exercitarea tutelei profesionale a cadrelor militare (anexa nr. 5).
Acordarea gradelor militare. Înaintarea în gradul militar următor
(anexa nr. 6).
Nașterea și modificarea raporturilor de serviciu, suspendarea din
funcție și trecerea în rezervă a cadrelor militare (anexa nr. 7).
Aprecierea de serviciu a cadrelor militare (anexa nr. 8).
Sistemul de gestiune a datelor de personal (anexa nr. 9).
Condițiile în care cadrele militare din MAI pot desfășura și alte
activități remunerate în afara programului de lucru (anexa nr. 10).
Competențele de gestiune a resurselor umane (anexa nr. 11).
19. Criterii de performanță privind structura organizatorică și
dotarea serviciilor profesioniste pentru situații de urgență:
Criterii generale.
Criterii operaționale.
Cerințe privind dotarea.
20. Planificarea, pregătirea, organizarea, desfășurarea și
conducerea acțiunilor de intervenție ale serviciilor de urgență
profesioniste:
Dispoziții generale.
Planificarea, pregătirea, organizarea și desfășurarea intervenției.
Documente de planificare, pregătire, organizare, conducere,
raportare, evidență și analiză a acțiunilor de intervenție.
Dispoziții finale.
21. Organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de
urgență:
Dispoziții generale.
Organizarea acțiunilor de evacuare.
Conducerea acțiunilor de evacuare.
Executarea acțiunilor de evacuare.
Asigurarea acțiunilor de evacuare.
Logistica acțiunilor de evacuare.
Dispoziții finale.
Conținutul-cadru al planului de evacuare (anexa nr. 1).
22. Planul roșu de intervenție:
Competențe de întocmire.
Avizare și aprobare.
Instituțiile cu atribuții în domeniu și responsabilitățile acestora.
Domeniul de aplicare.
Activarea și declanșarea Planului roșu de intervenție.
Fluxul decizional.
Comanda și controlul.
Comunicațiile.
Informarea publicului și a mass-media.
23. Organizarea și executarea controalelor în M.A.I. :
Dispoziții generale.
Concept și tipuri de control, scopul și principiile care stau la baza
executării controalelor.
Reguli generale privind competența.
Organizarea și executarea controalelor.
Dispoziții finale.

BIBLIOGRAFIA

O.M.A.I nr. 177 din 16.11.2016 privind
activitatea de management resurse umane
în unitățile militare ale MAI, cu
modificările și completările ulterioare.

O.M.A.I nr. 360 din 14.09.2004 pentru
aprobarea criteriilor de performanță privind
structura organizatorică și dotarea serviciilor
profesioniste pentru situații de urgență, cu
modificările și completările ulterioare.

O.M.A.I nr. 1134 din 2006 pentru
aprobarea
Regulamentului
privind
planificarea,
pregătirea,
organizarea,
desfășurarea și conducerea acțiunilor de
intervenție ale serviciilor de urgență
profesioniste,
cu
modificările
și
completările ulterioare.

O.M.A.I nr. 1184 din 06.02.2006 pentru
aprobarea normelor privind organizarea și
asigurarea activității de evacuare în situații
de urgență, cu modificările și completările
ulterioare.

Ordinul comun M.S. /M.A.I. nr.
1168/203 din 02.09.2010 pentru aprobarea
structurii-cadru a Planului roșu de
intervenție, cu modificările și completările
ulterioare.

O.M.A.I nr. 138 din 02.09.2016 privind
organizarea și executarea controalelor în
M.A.I., cu modificările și completările
ulterioare.
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24. Planificarea, organizarea, pregătirea și desfășurarea
activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de
IGSU și structurile subordonate:
Definire, obiective, domenii și forme ale activității de prevenire.
Organizarea și conducerea structurilor de prevenire, atribuții și
planificarea activității de prevenire.
Dispoziții specifice.
Evaluarea activității de prevenire.
Dispoziții finale.
25. Norme metodologice privind avizarea și autorizarea de
securitate la incendiu și protecție civilă:
Dispoziții generale.
Documente necesare pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de
securitate la incendiu și protecție civilă.
Desfășurarea activității de avizare și autorizare.
Valabilitatea avizelor și autorizațiilor.
Dispoziții finale.
26. Intervenția serviciilor profesioniste pentru situații de urgență la
incendii:
Generalități.
Organizarea turei de serviciu.
Operațiuni pentru desfășurarea intervenției la incendii.
Obligații privind sănătatea și securitatea în muncă.
Utilizarea, întreținerea și depozitarea echipamentului special de
protecție.
Organizarea acțiunilor de intervenție.
Echiparea ți îndatoririle personalului destinat intervenției la
incendii.
Dispoziții finale.
27. Organizarea și executarea serviciului de permanență în
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și unitățile
subordonate.
28. Organizarea și funcționarea bazelor de operații pentru situații
de urgență:
Principii generale.
Organizarea și funcționarea bazelor de operații.
Atribuțiile personalului care desfășoară activități în cadrul bazei
de operații.
Dispoziții finale.
29. Concepția generală a IGSU privind planificarea, pregătirea,
organizarea și desfășurarea acțiunilor de răspuns în situații de
urgență.

BIBLIOGRAFIA
O.M.A.I nr. 89 din 18.06.2013 privind
aprobarea Regulamentului de planificare,
organizare, pregătire și desfășurare a
activității de prevenire a situațiilor de
urgență executate de IGSU și structurile
subordonate,
cu
modificările
și
completările ulterioare.

O.M.A.I nr. 129 din 25.08.2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
avizarea și autorizarea de securitate la
incendiu și protecție civilă, cu modificările
și completările ulterioare.

Ordinul I.G. nr. 1413/IG din 29.07.2013
– Instrucțiuni privind intervenția serviciilor
de urgență profesioniste – Intervenție la
incendii – ISU 01, cu modificările și
completările ulterioare.

Ordinul I.G. nr. 13/IG/2019 privind
organizarea și executarea serviciului de
permanență în IGSU și unitățile
subordonate,
cu
modificările
și
completările ulterioare.
Ordinul I.G. nr. 160/IG din 04.08.2015 –
Instrucțiuni de organizare și funcționare a
bazelor de operații pentru situații de
urgență – ISU 09, cu modificările și
completările ulterioare.
Ordinul I.G. nr. 14437/IG din 23.06.2009
– Concepția generală privind planificarea,
pregătirea, organizarea și desfășurarea
acțiunilor de răspuns în situații de urgență,
cu procedurile asociate, cu modificările și
completările ulterioare.
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