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

ANEXA NR. 1
Nesecret
Ex.
Nr.
Bucureşti, ________

COMISIA DE CONCURS

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul privind ocuparea postului vacant de Ofițer specialist I din cadrul Serviciului
Pregătire Personal Operativ, prin trecerea maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor

Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tematică

Bibliografie

Principii generale;
Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
Îndatoririle fundamentale.
Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare;
Provenienţa ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor;
Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele
următoare;
Aprecierea, încadrarea şi promovarea în funcţie a cadrelor
militare;
Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor
militare.
Dispoziţii generale;
Organizarea Sistemului Naţional;
Atribuţiile componentelor Sistemului Naţional.
Dispoziţii generale;
Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;
Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva
incendiilor;
Serviciile de urgenţă voluntare şi private;
Dispoziții finale.
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.

Constituţia României* Republicată;

Legea nr.80 din 11.07.1995 privind Statutul
cadrelor militare, cu modificările şi
completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență nr.21 din 15.04.2004
privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă,;
Legea nr.307 din 12.07.2006 privind apărarea
împotriva
incendiilor,
republicată,
cu
modificările și completările ulterioare;

Legea nr.481 din 08.04.2004 privind protecţia
civilă, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

Hotărârea
Guvernului
nr.1490
din
Dispoziţii generale;
09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului
Atribuții;
de organizare şi funcţionare şi a organigramei
Organizare şi funcţionare;
Inspectoratului General pentru Situaţii de
Organizare şi funcţionare.
Urgenţă, cu modificările și completările
ulterioare;
Dispoziții generale;
Hotărârea
Guvernului
nr.1492
din
Principii de organizare și funcționare;
09.09.2004 privind principiile de organizare,
Atribuții;
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă
Personalul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi profesioniste, cu modificările și completările
atribuţiile acestuia.
ulterioare;
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Nr.
crt.
8.

9.

10.

Tematică

Bibliografie

Dispoziții generale;
Autorităţi responsabile pe tipuri de risc;
Domenii de acţiune;
Repartizarea funcţiilor de sprijin.
Dispoziții generale;
Sistemul de educație fizică și sport;
Forme de organizare și desfășurare a educației fizice și
sportului;
Pregătirea fizică generală;
Pregătire fizică specifică;
Pregătire fizică de tip special;
Activitatea sportivă;
Evaluarea activității de educație fizică și sport;
Asigurarea medicală a educației fizice și sportului;
Caietul ofițerului specialist (Instructor sportiv).
Anexa nr.4 – Formarea profesională a cadrelor militare:
Prevederi generale;
Formarea continuă a cadrului militar;
Anexa nr.5 – Exercitarea tutelei profesionale a cadrelor
militare:
Exercitarea tutelei profesionale.

Hotărâre Guvernului
nr. 557 din
03.08.2016 privind managementul tipurilor de
risc;

O.M.A.I. nr.154 din 03.03.2004 privind
activitățile de educație fizică și sport în
Ministerul Administrației și Internelor;

O.M.A.I. nr.177 din 18.11.2016 privind
activitatea de management resurse umane în
unitățile militare ale Ministerului Afacerilor
Interne;

11.

Poligoane de pregătire şi puncte de antrenament;
Bazele de pregătire.

O.I.G. nr.6/I.G. din 08.03.2019 pentru
aprobarea Instrucţiuni de organizare şi
funcţionare a punctelor de antrenament,
poligoanelor şi centrelor de pregătire
specificserviciilor profesioniste pentru situaţii
de urgenţă – ISU 05;

12.

1.Organizarea şi desfăşurarea formării profesionale continue
a personalului operativ din subunităţile de intervenţie ale
serviciilor de urgenţă profesioniste:
Organizarea formării profesionale continue a personalului
operativ;
Planificarea programului de formare profesională continuă a
personalului operativ în subunităţi şi poligoane de pregătire;
Conducerea programului de formare profesională continuă
în subunităţi şi poligoane de pregătire;
Evaluarea personalului operativ;
Analiza eficienţei sistemului de formare profesională
continuă a personalului operativ;
Controlul activităților de pregătire;
2. Organizarea şi desfăşurarea pregătirii speciale în centrele
de antrenament și pregătire de specialitate/poligoane de
pregătire a personalului operativ din subunităţile de
intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste:
Organizarea pregătirii speciale în bazele de pregătire şi
centrele de formare sau antrenament;
Dispoziţii finale;
3. Capacitatea motrică:
Circuit şi bareme pentru antrenament individual şi evaluare
în vederea stabilirii nivelului capacităţii motrice;
Circuit pentru antrenament și lucru în echipă.

O.I.G. nr.7/IG din 21.03.2019 privind
organizarea
şi
desfăşurarea
formării
profesionale continue a personalului operativ
din subunităţile de intervenţie ale serviciilor
de urgenţă profesioniste – ISU 06/2019, cu
modificările și completările ulterioare.
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Tematică

Nr.
crt.

13.

14.

Bibliografie

1.Educația fizică – Precizări organizatorico – metodice;
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie fizică din
subunităţile de intervenţie ale serviciilor de urgenţă
profesioniste
Precizări privind modul de planificare şi desfăşurare a
activităţii de educaţie fizică
Evaluarea personalului la educaţie fizică
Dispoziţii finale;
2.Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor
pentru evaluarea performanțelor motrice
3. Precizări metodice generale cu privire la planificarea
pregătirii și conducerea programului de pregătire în
domeniul educației fizice
Noțiuni principale ale Teoriei și Metodicii Educației Fizice
și Sportului;
Mijloacele Educației Fizice și Sportului;
Indicii somatici/morfologici și funcționali/fiziologici ai
organismului;
Calitățile motrice;
Deprinderile și Priceperile motrice;
Metode de instruire;

15.

Forma sportivă;
Structura antrenamentului;

16.

Culturism;
Înotul;
Orientarea sportivă;

O.I.G. nr.1535/IG din 28.12.2018 privind
organizarea şi desfăşurarea educaţiei fizice și a
sportului cu personalul militar din cadrul
structurilor și subunităților de intervenție ale
serviciilor
de
urgență
profesioniste
subordonate Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă

Teoria și metodica educației fizice și
sportului, autor: Gheorghe Cârstea, Editura
AN-DA, București, Ediția 2000
https://romanialuiradu.files.wordpress.com/2
015/02/59770411-teorie-carstea.pdf
Educație fizică și sport – teorie și didactică,
autori: Adrian Dragnea, Aura Bota, Silvia
Teodorescu,
Monica
Stănescu,
Sorin
Șerbănoiu și Virgil Tudor, Editura FEST,
București, Ediția 2006
https://romanialuiradu.files.wordpress.com/2
017/02/educatie-fizica-si-sport-teoria-sididactica-2006-dragnea-adrian.pdf
Teoria şi metodica pregătirii în domeniul
educaţiei fizice a personalului M.A.I., autor
Daniel Costel Torje, Editura M.A.I.,
București, Ediția 2005
http://www.editura.mai.gov.ro/documente/b
iblioteca/2005/Preg.%20fizica.pdf

Notă: se va studia legislaţia actualizată cu toate evenimentele legislative intervenite
până la data publicării anunțului.
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