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

Anexa nr. 1 la
Nr.141085/24.09.2021

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de
Șef Centru Operațional Național

Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TEMATICA

BIBLIOGRAFIA

Apărarea împotriva incendiilor: Dispoziţii generale,
Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor,
Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării
împotriva incendiilor, Serviciile de urgenţă
voluntare şi private, Răspunderea juridică,
Dispoziţii finale.
Protecţia civilă în România: Dispoziţii generale,
Organizarea protecţiei civile, Drepturile şi
obligaţiile cetăţenilor, Atribuţii şi obligaţii privind
protecţia civilă, Pregătirea pentru protecţia civilă,
Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale,
limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de
protecţie civilă, Asigurarea materială şi financiară,
Contravenţii şi sancţiuni.
Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă
şi prim ajutor calificat.

Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, republicată;

Legea nr. 481/2004 privind protecţia
civilă, republicată

Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată;
Legea nr. 55 din 15.05.2020 privind
Dispoziţii generale. Măsuri sectoriale. Răspunderi unele măsuri pentru prevenirea şi
şi sancţiuni. Dispoziţii finale.
combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19;
Măsurile necesare în domeniul sănătăţii publice cu
Legea nr. 136 din 18.07.2020 privind
caracter temporar, în situaţii de risc epidemiologic
instituirea unor măsuri în domeniul
şi biologic, pentru prevenirea introducerii şi
sănătăţii publice în situaţii de risc
limitarea răspândirii bolilor infectocontagioase pe
epidemiologic şi biologic, republicată;
teritoriul României.
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă:
Dispoziţii
generale,
Organizarea
O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul
Sistemului Naţional, Atribuţiile componentelor
Naţional de Management al Situaţiilor de
Sistemului Naţional, Asigurarea resurselor umane,
Urgenţă;
materiale şi financiare, Sancţiuni, Dispoziţii finale
şi tranzitorii.
O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri
în domeniul managementului situaţiilor
Organizarea, funcţionarea şi principalele atribuţii
de urgenţă, precum şi pentru modificarea
ale Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.
şi completarea O.U.G. nr. 21/2004
privind
Sistemul
Naţional
de
Management al Situaţiilor de Urgenţă;
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

TEMATICA

BIBLIOGRAFIA

Regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă:
Dispoziţii generale, Procedura instituirii stării de
asediu sau a stării de urgenţă. Încetarea acestora, O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării
Competenţe şi responsabilităţi, Ordonanţele de asediu şi regimul stării de urgenţă;
militare, Măsuri care se iau pe durata stării de
asediu, Măsuri care se iau pe durata stării de
urgenţă, Sancţiuni, Dispoziţii finale.
O.U.G. nr. 11 din 04.02.2020 privind
Stocurile de urgenţă medicală şi măsuri aferente stocurile de urgenţă medicală, precum şi
instituirii carantinei
unele
măsuri
aferente
instituirii
carantinei
Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General
H.G. nr. 1490/2004 pentru aprobarea
pentru Situaţii de Urgenţă: Dispoziţii generale,
Regulamentului
de
organizare şi
Atribuţii, Organizare şi funcţionare, Personalul,
funcţionare
şi
a
organigramei
drepturile şi îndatoririle acestuia pentru îndeplinirea
Inspectoratului General pentru Situaţii de
atribuţiilor specifice,
Asigurarea materială,
Urgenţă;
Dispoziţii finale.
Structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea
dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru Regulamentului-cadru privind structura
situaţii de urgenţă: Dispoziţii generale, Structuri organizatorică, atribuţiile, funcţionarea
organizatorice şi funcţionarea acestora, Atribuţii, şi dotarea comitetelor şi centrelor
Dotarea.
operative pentru situaţii de urgenţă;
Serviciile de urgenţă profesioniste: Dispoziţii
generale, Principii de organizare şi funcţionare, H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de
Atribuţii, Personalul inspectoratelor pentru situaţii organizare, funcţionare şi atribuţiile
de urgenţă şi atribuţiile acestuia, Asigurarea serviciilor de urgenţă profesioniste;
materială, Dispoziţii finale.
Managementul tipurilor de risc: Dispoziţii generale,
Autorităţi responsabile pe tipuri de risc, Domenii de
acţiune, Comandantul acţiunii şi comandantul
H.G. nr. 557/2016 privind managementul
intervenţiei, Repartizarea funcţiilor de sprijin,
tipurilor de risc;
Dispoziţii finale, Tipuri de risc, riscuri asociate,
autorităţi responsabile şi domeniile de acţiune, Lista
activităţilor specifice care se îndeplinesc în cadrul
funcţiilor de sprijin.
Principiile evacuării în situaţii de conflict armat:
HG nr. 1.222 / 2005 privind stabilirea
Dispoziții generale. Dimensiunea evacuării în
principiilor evacuării în situaţii de
situaţii de conflict armat. Asigurarea acţiunilor de
conflict armat
evacuare. Logistica evacuării. Dispoziţii finale.
Dispoziții generale. Planificarea, pregătirea,
O.M.A.I nr. 1134 din 2006 pentru
organizarea și desfășurarea intervenției.
aprobarea
Regulamentului
privind
Documente de planificare, pregătire, organizare,
planificarea, pregătirea, organizarea,
conducere, raportare, evidență și analiză a
desfășurarea și conducerea acțiunilor de
acțiunilor de intervenție. Dispoziții finale.
intervenție ale serviciilor de urgență
profesioniste.
O.M.A.I nr. 360 din 14.09.2004 pentru
Criterii de performanță privind structura aprobarea criteriilor de performanță
organizatorică și dotarea serviciilor profesioniste privind structura organizatorică și
pentru situații de urgență: Criterii generale, Criterii dotarea serviciilor profesioniste pentru
operaționale, Cerințe privind dotarea.
situații de urgență.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

TEMATICA

BIBLIOGRAFIA

Organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în
situaţii de urgenţă: Dispoziţii generale, Organizarea
acţiunilor de evacuare, Conducerea acţiunilor de
evacuare, Executarea acţiunilor de evacuare,
Asigurarea acţiunilor de evacuare, Logistica
acţiunilor de evacuare, Dispoziții finale, Anexe.
Raportarea și monitorizarea evenimentelor și a
aspectelor de interes operativ: Dispoziții generale.
Raportarea evenimentelor, Dispoziții finale,
Anexele 1-10.
Realizarea capacității operaționale necesare
gestionării situațiilor speciale sau de criză din
domeniul de competență a structurilor Ministerului
Afacerilor Interne: Dispoziții generale. Realizarea
capacității operaționale necesare gestionării
situațiilor speciale sau de criză din domeniul de
competență a structurilor. Alertarea structurilor
Ministerului Afacerilor Interne. Activități ce se
execută în unități/structuri/subunități după primirea
ordinului(dispoziției)
de
alertă.
Măsuri
organizatorice. Antrenarea, verificarea și evaluarea
activității
unităților/structurilor
Ministerului
Afacerilor Interne privind realizarea capacității
operaționale prin exerciții de alertare. Logistica
alertării. Dispoziții finale. Anexele 1-10.
Planul roşu de intervenţie: Competenţe de
întocmire, avizare şi aprobare, Instituţiile cu
atribuţii în domeniu şi responsabilităţile acestora,
Domeniul de aplicare, Activarea şi declanşarea
planului roşu de intervenţie, Fluxul decizional,
Comanda şi controlul, Comunicaţiile, Informarea
publicului şi a mass-media.
Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
fenomene hidrometeorologice periculoase având ca
efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică
precum şi incidente/accidente la construcţii
hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de
apă şi poluări marine în zona costieră: Dispoziţii
generale. Organizarea gestionării situaţiilor de
urgenţă. Prevenire. Pregătire. Răspuns (coordonare
operaţională
şi
măsuri
de
sprijin).
Evaluare/Investigare
post
eveniment.
Refacere/Reabilitare. Dispoziţii finale. Anexele 113.
Gestionare a situaţiilor de urgenţă specifice tipului
de risc căderi masive de zăpadă şi riscurile asociate
acestora:
Dispoziţii
generale.
Organizarea
gestionării situaţiilor de urgenţă generate de
căderile masive de zăpadă şi riscurile asociate
acestora. Prevenire. Pregătire. Răspuns (coordonare
operaţională
şi
misiuni
de
sprijin).
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O.M.A.I.
nr.
1184/2006
pentru
aprobarea normelor privind organizarea
şi asigurarea activităţii de evacuare în
situaţii de urgenţă;
O.M.A.I. nr. S/61 din 03.03.20210
privind raportarea și monitorizarea
evenimentelor și a aspectelor de interes
operativ;

O.M.A.I. nr. S/109 din 07.09.2015
privind
realizarea
capacității
operaționale
necesare
gestionării
situațiilor speciale sau de criză din
domeniul de competență a structurilor
Ministerului Afacerilor Interne;

Ordin comun M.S./M.A.I. nr. 1168/203
din 2010 pentru aprobarea Planului roşu
de intervenţie;

Ordinul Comun MAP/MAI nr. 459/78 din
2019 privind gestionarea situaţiilor de
urgenţă
generate
de
fenomene
hidrometeorologice periculoase având ca
efect producerea de inundaţii, secetă
hidrologică
precum
şi
incidente/accidente
la
construcţii
hidrotehnice, poluări accidentale ale
cursurilor de apă şi poluări marine în
zona costieră;
Ordinul Comun MT/MAI nr.1576/161
din
2017
pentru
aprobarea
Regulamentului
de
gestionare
a
situațiilor de urgență specifice tipului de
risc căderi masive de zăpadă și riscurile
asociate acestora;
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Evaluare/investigare post eveniment. Refacerea
/Reabilitarea. Dispoziţii finale.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
fenomene meteorologice periculoase având ca efect
producerea secetei pedologice: Dispoziţii generale.
Organizarea gestionării situaţiilor de urgenţă
generate de fenomene meteorologice având ca efect
producerea secetei pedologice. Dispoziţii finale.
Gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului
nuclear sau radiologie: Dispoziţii generale.
Organizarea gestionării situaţiilor de urgenţă.
Prevenire. Pregătire. Răspunsul la situaţia de
urgenţă
nucleară
sau
radiologică.
Evaluare/investigare
post-eveniment.
Refacere/reabilitare. Dispoziţii finale. Anexe.
Planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi
conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor
de urgenţă profesioniste: Dispoziții generale.
Planificarea răspunsului. Pregătirea răspunsului.
Organizarea misiunilor operative. Desfășurarea
acțiunilor de intervenție. Coordonarea și
conducerea misiunilor operative. Evidența, analiza,
evaluarea și raportarea misiunilor operative.
Dispoziții finale. Anexe.
Intervenţia serviciilor profesioniste pentru situaţii
de urgenţă la incendii: Generalităţi, Organizarea
turei de serviciu, Operaţiuni pentru desfăşurarea
intervenţiei la incendii, Obligaţii privind sănătatea
şi securitatea în muncă, Utilizarea, întreţinerea şi
depozitarea echipamentului special de protecţie,
Organizarea acţiunilor de intervenţie, Echiparea şi
îndatoririle personalului destinat intervenţiei la
incendii, Dispoziţii finale.
Intervenția serviciilor de urgență profesioniste în
acţiuni de căutare - salvare: Generalități.
Organizarea și desfășurarea intervenției; Tehnici de
salvare; Salvarea persoanelor blocate în spații libere
aflate sub dărâmături; Metode de salvare a
victimelor de la înălțime; Evacuarea victimelor
salvate. Retragerea forțelor și mijloacelor de la
locul acțiunii. Protecția psihologică. Modul de
comunicare prin stațiile radio. Relaționarea cu
mass-media. Măsuri de siguranță și securitate a
muncii.
Intervenția în domeniul pirotehnic: organizarea și
conducerea misiunilor în domeniul pirotehnic.
proceduri standard de executare a operațiunilor de
asanare a terenului de munițiile rămase neexplodate
din timpul conflictelor armate. Proceduri standard
de executare a operațiunilor de distrugere cu
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Ordinul Comun MADR/MAI nr.97/63
din
2020
pentru
aprobarea
Regulamentului privind gestionarea
situaţiilor de urgenţă generate de
fenomene meteorologice periculoase
având ca efect producerea secetei
pedologice
Ordinul Comun MAI/CNCAN nr. 61/113
din
2018
pentru
aprobarea
Regulamentului privind gestionarea
situaţiilor de urgenţă specifice riscului
nuclear sau radiologic

O.I.G. nr. 4303/I.G. din 28.01.2020
pentru aprobarea Dispozițiilor tehnice de
aplicare a Regulamentului privind
planificarea, pregătirea, organizarea,
desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de
intervenţie;

O.I.G. nr. 1413/IG/2013 – Instrucţiuni
privind intervenţia serviciilor de urgenţă
profesioniste – Intervenţiile la incendii –
ISU 01;

O.I.G. nr. 1415/IG din 29.07.2013 Instrucțiuni privind intervenția serviciilor
de urgență profesioniste - în acţiuni de
căutare – salvare - ISU 02;

O.I.G. nr. 4310/IG din 01.07.2020 Instrucțiuni privind intervenția în
domeniul pirotehnic, - ISU 03, vol.I
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ajutorul explozivilor a podurilor de gheață și
zăpoarelor pe cursurile de apă. Proceduri standard
de executare a operațiunilor de distrugere cu
ajutorul explozivilor a obstacolelor ce pot genera
situații de urgență. Reguli de securitate şi sănătate
în muncă pe timpul executării lucrărilor de
distrugeri cu ajutorul explozivilor.

29.

30.

31.

Definiţii. Noţiuni despre incendiu. Triunghiul
arderii. Clasele de incendiu. Intervalul de
inflamabilitate. Intervalul de explozie. Forme ale
arderii. Tipuri de flăcări. Fumul. Noțiuni privind
căldura de ardere. Noțiuni despre temperatură şi
căldură. Fenomenul transmiteri arderii. Condiții
favorabile şi nefavorabile propagării unui incendiu.
Dezvoltarea incendiului. Stingerea incendiilor de
vegetaţie uscată şi păduri. Stingerea incendiilor la
clădiri. Stingerea incendiilor la podurile şi la
acoperişurile clădirilor. Stingerea incendiilor la
clădiri înalte si foarte înalte. Organizarea şi
desfășurarea acțiunilor de salvare. Stingerea
incendiilor la depozite de mărfuri şi complexe
comerciale. Stingerea incendiilor la săli aglomerate.
Stingerea incendiilor în industria uşoară. Stingerea
incendiilor în industria alimentară. Stingerea
incendiilor la fabricile de ulei comestibil. Stingerea
incendiilor în industria prelucrării lemnului.
Centrale electrice. Stingerea incendiilor în industria
energetică. Substanţe stingătoare. Localizarea şi
lichidarea incendiilor. Stingerea incendiilor în
extracţia şi prelucrarea petrolului. Stingerea
incendiilor în transporturi, inclusive la tunelul de
cale ferată și la mijloacele de transport feroviar.
Stingerea incendiilor izbucnite la aeroporturi şi
aeronave. Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei
la aeroporturi. Stingerea incendiilor la şantierele de
construcţii. Tehnici şi substanţe de stingere a
incendiilor.
Organizarea şi funcţionarea bazelor de operaţii
pentru situaţii de urgenţă: Principii generale,
Organizarea şi funcţionarea bazelor de operaţii,
Atribuţiile personalului care desfăşoară activităţi în
cadrul bazei de operaţii, Dispoziţii finale.

O.I.G. nr. 1416/IG din 29.07.2013 - Ghid
privind tehnica și tactica stingerii
incendiilor - ISU 04

O.I.G. nr. 160/IG/2015 – Instrucţiuni de
organizare şi funcţionare a bazelor de
operaţii pentru situaţii de urgenţă – ISU
09;

Intervenţia echipajelor CBRNe: Principii generale.
Organizarea echipajelor CBRNe. Desfășurarea
acțiunilor de intervenție ale echipajelor de cercetare O.I.G. nr. 1509/IG/2018– Instrucţiuni
CBRNe si de decontaminare RBC. Realizarea privind intervenţia echipajelor CBRNe–
schimbului de date și informații de specialitate cu ISU 11
CANUR. Refacerea capacității de intervenție
dispoziții finale.
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32.

33.

34.

35.

36.

TEMATICA

BIBLIOGRAFIA

O.I.G.
nr.
13/IG/2019
privind
Organizarea şi executarea serviciului de permanenţă
organizarea şi executarea serviciului de
în Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
permanenţă în I.G.S.U și unitățile
şi unităţile subordonate.
subordonate;
Situaţie generală. Misiunea generală şi execuţie.
Misiunile autorităţilor și instituțiilor care asigură
funcții de sprijin. Întrebuinţarea structurilor aflate în
coordonarea Departamentului pentru Situaţii de
Urgenţă. Coordonarea şi conducerea acţiunilor de Concepţia Naţională de Răspuns Post
răspuns. Logistica acţiunilor. Relaţia cu publicul și Seism nr. 513/OP/2017;
mass-media.
Cooperarea
cu
structurile
internaţionale și organizaţiile non-guvernamentale.
Sistemul de comandă şi control. Fluxul
informațional-decizional.
Situaţie generală. Misiunea generală şi execuţie.
Misiunile autorităţilor. Întrebuinţarea structurilor
aflate în coordonarea Departamentului pentru
Situaţii de Urgenţă. Coordonarea şi conducerea
Concepţia Naţională de Răspuns la
acţiunilor de răspuns. Logistica acţiunilor. Relaţia
Inundaţii nr. 1510/OP/2018;
cu mass-media. Cooperarea cu structurile
internaţionale şi organizaţiile non-guvernamentale.
Sistemul de comandă şi control. Fluxul
informațional-decizional.
Situaţie generală. Misiunea generală şi execuţie.
Misiunile autorităţilor. Întrebuinţarea structurilor
aflate în coordonarea Departamentului pentru
Situaţii de Urgenţă. Coordonarea şi conducerea Concepţia Naţională de Răspuns în caz de
acţiunilor de răspuns. Logistica acţiunilor. Relaţia Incendii de Pădure nr. 93152/ 2018;
cu mass-media. Cooperarea cu structurile
internaţionale. Sistemul de comandă şi control.
Fluxul informațional-decizional.
O.I.G. nr. 14437/2009 – Concepţia
Concepţia generală a I.G.S.U. privind planificarea,
generală privind planificarea, pregătirea,
pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de
organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de
răspuns în situaţii de urgenţă,.
răspuns în situaţii de urgenţă, cu
procedurile asociate.

ATENŢIE! Bibliografia de concurs se va studia actualizată la zi prin raportare la data publicării
anunțului de concurs.

COMISIA DE CONCURS
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