Anexa nr. 1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
COMISIA DE CONCURS

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de ocupare a postului vacant de ofițer specialist I
la IGSU - Direcția Centrul Operațional Național - Serviciul Sinteze Operative și Dispecerat
(Compartimentului Monitorizare Situații de Urgență și Activare CNCCI)
prin trecerea maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor

Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

Tematică

Bibliografie

Statutul cadrelor militare: Dispoziţii generale, Îndatoririle şi
drepturile cadrelor militare, Provenienţa ofiţerilor, maiştrilor militari şi
subofiţerilor, Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în
gradele următoare, Degradarea militară, Scoaterea din şi reluarea în
evidenţa militară a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor,
Aprecierea, încadrarea şi promovarea în funcţie a cadrelor militare,
Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare, limitele
de vârstă şi stagiile minime în grad, Dispoziţii finale şi tranzitorii.
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.

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

Legea nr. 307 din 12.07.2006
privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările și
completările ulterioare
OUG nr. 1/2014 privind
unele măsuri în domeniul
managementului situaţiilor
Organizarea, funcţionarea şi principalele atribuţii ale de urgenţă, precum şi pentru
modificarea şi completarea
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.
O.U.G. nr. 21/2004 privind
SNMSU, cu modificările și
completările ulterioare
OUG nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă:
Sistemul
Naţional
de
Dispoziţii generale; Organizarea Sistemului Naţional; Atribuţiile
Management al Situaţiilor de
componentelor Sistemului Naţional; Asigurarea resurselor umane,
Urgenţă, cu modificările și
materiale şi financiare; Sancţiuni, Dispoziţiile finale şi tranzitorii.
completările ulterioare
Ordonanţa de Urgenţă nr.
34/2008, privind organizarea
Organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru şi funcţionarea Sistemului
naţional unic pentru apeluri
apeluri de urgenţă
de urgenţă, cu modificările şi
completările ulterioare
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Nr.
crt.

Tematică

Bibliografie

6.

Organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare,
prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă

7.

Sistemul de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă „ROALERT“:Operarea Sistemului RO-ALERT; Obligaţii şi competenţe ale
instituţiilor publice.

8.

Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă: Dispoziţii generale, Atribuţii, Organizare şi
funcţionare, Personalul, drepturile şi îndatoririle acestuia pentru
îndeplinirea atribuţiilor specifice, Asigurarea materială, Dispoziţii
finale.

9.

Structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea
comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă:
Dispoziţii generale, Structuri organizatorice şi funcţionarea acestora,
Atribuţii, Dotarea.

10.

Serviciile de urgenţă profesioniste: dispoziţii generale; principii de
organizare şi funcţionare; atribuţii; personalul inspectoratelor pentru
situaţii de urgenţă şi atribuţiile acestuia, asigurarea materială, dispoziții
finale.

11.

12.

OMAI nr. 1259 / 2006 pentru
aprobarea Normelor privind
organizarea şi asigurarea
activităţii de înştiinţare,
avertizare, prealarmare şi
alarmare în situaţii de
protecţie civilă
OUG nr. 46 /2019privind
operarea
Sistemului
de
avertizare a populaţiei în
situaţii de urgenţă
"RO-ALERT"
HG nr. 1490/2004 pentru
aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare şi a
organigramei Inspectoratului
General pentru Situaţii de
Urgenţă, cu modificările și
completările ulterioare;
HG nr. 1491/2004 pentru
aprobarea Regulamentului cadru
privind
structura
organizatorică,
atribuţiile,
funcţionarea
şi
dotarea
comitetelor
şi
centrelor
operative pentru situaţii de
urgenţă, cu modificările și
completările ulterioare;
HG nr. 1492/2004 privind
principiile de organizare,
funcţionare şi atribuţiile
serviciilor
de
urgenţă
profesioniste, cu modificările
și completările ulterioare;

Managementul tipurilor de risc: Dispoziţii generale; Autorităţi
responsabile pe tipuri de risc, Domenii de acţiune, Comandantul
HG nr. 557/2016 privind
acţiunii şi comandantul intervenţiei, Repartizarea funcţiilor de sprijin,
managementul tipurilor de
Dispoziţii finale, Tipuri de risc, riscuri asociate, autorităţi responsabile
risc;
şi domeniile de acţiune, Lista activităţilor specifice care se îndeplinesc
în cadrul funcţiilor de sprijin.
OMAI nr. 360/2004 pentru
aprobarea
criteriilor
de
performanţă,
privind
Criterii de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea
structura organizatorică şi
serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă: Criterii generale,
dotarea
serviciilor
Criterii operaţionale, Cerinţe privind dotarea.
profesioniste pentru situaţii
de urgenţă, cu modificările și
completările ulterioare
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Nr.
crt.

Tematică

Bibliografie

13.

Planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea
acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste:
Dispoziţii generale, Planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea
intervenţiei, Documente de planificare, pregătire, organizare,
conducere, raportare, evidenţă şi analiză a acţiunilor de intervenţie,
Dispoziţii finale.

14.

Raportarea şi monitorizarea evenimentelor şi aspectelor de interes
operativ

Normele de aplicare pentru organizarea şi funcţionarea
serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare SMURD.
15.
Normele de aplicare privind acordarea asistenţei de urgenţă în caz
de accidente colective, calamităţi şi dezastre în faza prespitalicească

16.

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;

17.

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.

18.

Intervenţia serviciilor de urgenţă profesioniste în acţiuni de
căutare – salvare: Generalități; Organizarea și desfășurarea
intervenției; Tehnici de salvare; Salvarea persoanelor blocate în spaţii
libere aflate sub dărâmături; Metode de salvare a victimelor de la
înălţime; Evacuarea victimelor din zona de risc; Măsuri de siguranţă şi
securitate a muncii.
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OMAI nr. 1134/2006 pentru
aprobarea
Regulamentului
privind
planificarea,
pregătirea,
organizarea,
desfăşurarea şi conducerea
acţiunilor de intervenţie ale
serviciilor
de
urgenţă
profesioniste, cu modificările
și completările ulterioare
OMAI nr. S/61/2010 privind
raportarea şi monitorizarea
evenimentelor şi aspectelor
de interes operativ, cu
modificările și completările
ulterioare
ORDIN nr. 2.021 / 2008
pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare ale
titlului IV "Sistemul
naţional
de
asistenţă
medicală de urgenţă şi de
prim ajutor calificat" din
Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii
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;
Ordinul I.G. nr. 1413/IG/
2013 - Instrucţiuni privind
intervenţia serviciilor de
urgenţă
profesioniste
Intervenţie la incendii - ISU
01, cu modificările și
completările ulterioare
Ordinul
I.G.
nr.
1415/IG/2013 - Instrucţiuni
privind intervenţia serviciilor
de urgenţă profesioniste în
acţiuni de căutare – salvare ISU 02, cu modificările și
completările ulterioare

Tematică

Bibliografie

Tehnica şi tactica stingerii incendiilor: Stingerea incendiilor de
vegetaţie uscată şi păduri; Stingerea incendiilor la clădiri; Stingerea
incendiilor în subsolul clădirilor; Stingerea incendiilor la etajele
clădirilor; Stingerea incendiilor la podurile şi la acoperişurile clădirilor;
Stingerea incendiilor la clădiri înalte și foarte înalte; 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 în
industria prelucrării lemnului; Stingerea incendiilor în industria
energetică; Stingerea incendiilor în extracţia şi prelucrarea petrolului;
Stingerea incendiilor în transporturi.

Ordinul
I.G.
nr.
1416/IG/2013 - Ghid privind
tehnica şi tactica stingerii
incendiilor - Nivel I - tura de
serviciu - ISU 04, cu
modificările și completările
ulterioare

Nr.
crt.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Ordinul I.G. nr. 160/IG /
2015 - Instrucţiuni de
Organizarea şi funcţionarea bazelor de operaţii pentru situaţii de
organizare şi funcţionare a
urgenţă: Principii generale, Organizarea şi funcţionarea bazelor de
bazelor de operaţii pentru
operaţii, Atribuţiile personalului desfăşoară activităţi în cadrul bazei de
situaţii de urgenţă - ISU 09,
operaţii, Dispoziţii finale.
cu
modificările
și
completările ulterioare
Misiunea generală şi execuţie;Misiunile autorităţilor şi instituţiilor
Concepţia Naţională de
care asigură funcţii de sprijin; Întrebuinţarea structurilor aflate în
Răspuns Post Seism nr.
coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă; Conducerea
513/OP/2017
acţiunilor de răspuns.
Misiunea generală şi execuţie;Misiunile autorităţilor; Întrebuinţarea Concepţia Naţională de
structurilor aflate în coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Răspuns la Inundaţii nr.
Urgenţă; Coordonarea şi conducerea acţiunilor de răspuns.
1510/OP/2018
Misiunea generală şi execuţie;Misiunile autorităţilor; Întrebuinţarea Concepţia Naţională de
structurilor aflate în coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Răspuns în caz de Incendii
Urgenţă; Coordonarea şi conducerea acţiunilor de răspuns.
de Pădure nr. 93152/ 2018
Concepţia Naţională de
Obiective; Sistemul de Comandă (SC); Evaluarea pericolelor. Riscuri
Răspuns în caz Accident
și amenințări; Strategia de Protecție, Clasificarea Urgențelor Nucleare
Nuclear și/sau Radiologic,
și Radiologice;Clasificarea Zonelor de Protecție;Răspunsul; Cooperarea
nr.
1793/2020/IGSU
și
Internațională;Asistență Internațională.
3651/2020/CNCAN.
Metodologia
Metodologia privind cooperarea agenţiilor specializate de privind cooperarea agenţiilor
intervenţie în cazul urgenţelor primite prin Sistemul Naţional Unic specializate de intervenţie în
pentru Apeluri de Urgenţă, aplicată în dispeceratele pentru situaţii de cazul urgenţelor primite prin
urgenţă
Sistemul Naţional Unic
pentru Apeluri de Urgenţă.

Notă:
Actele normative menţionate, trebuie luate în considerare cu toate modificările şi
completările survenite, până la data publicării anunţului de concurs.

COMISIA DE CONCURS
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