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

Anexa nr. 1 la
Nr. 76584
Bucureşti,11.05.2021

COMISIA DE CONCURS

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI DE
ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF

Nr.
Bibliografie
crt.
1.
Legea nr. 307/2006 privind
împotriva incendiilor, republicată;

2.

3.

Tematica

apărarea  Dispoziţii generale
 Obligaţii privind apărarea împotriva
incendiilor
 Exercitarea autorităţii de stat în
domeniul apărării împotriva incendiilor
 Constituirea şi atribuţiile serviciilor de
urgenţă voluntare sau private
 Răspunderea juridică
Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,  Dispoziţii generale
republicată;
 Organizarea protecţiei civile
 Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor
 Atribuţii şi obligaţii privind protecţia
civilă
Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra  Obiectul şi domeniul de aplicare
pericolelor de accident major în care sunt  Obligaţii şi responsabilităţi
implicate substanţe periculoase
- evaluarea pericolelor de accident
major pentru o anumită substanţă
periculoasă
- obligaţiile generale care revin
operatorului
- politica de prevenire a accidentelor
majore
- raportul de securitate
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Nr.
crt.

Bibliografie

Tematica
- planurile de urgenţă

4.

5.

6.

Hotărârea Guvernului României nr. 762/2008
pentru aprobarea Strategiei naţionale de
prevenire a situaţiilor de urgenţă
Hotărârea Guvernului României
nr.
915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru
oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor
sau amenajărilor determinate de încălcarea
gravă a cerinţei de securitate la incendiu în
ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor
şi forţelor de intervenţie, neasigurarea
stabilităţii elementelor portante, respectiv a
limitării propagării focului şi fumului în
interiorul edificiului şi la vecinătăţi
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare

7.

 Strategia naţională de prevenire a
situaţiilor de urgenţă
 Criterii pentru oprirea funcţionării ori
utilizării construcţiilor sau amenajărilor

 Dispozitii generale
 Constatarea contravenţiei
 Aplicarea sancţiunii contravenţionale
 Căile de atac
Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă
- dispoziţii generale;

OUG nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, cu modificările și completările
ulterioare

- organizarea Sistemului Naţional;
atribuţiile
componentelor
Sistemului Naţional.

8.

Hotărârea Guvernului României nr. 1.492 / Principii de organizare și funcționare
2004 privind principiile de organizare,
funcționarea și atribuțiile serviciilor de Atribuții
urgență profesionistecu modificările şi
Personalul inspectoratelor
completările ulterioare

9.

HGR 1061 din 2008 privind transportul Transportul deșeurilor periculoase
deșeurilor periculoase și nepericuloase pe
Transportul deşeurilor periculoase pentru
teritoriul României
colectare sau pentru stocare temporară
Transportul deşeurilor rezultate din
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Nr.
crt.

Bibliografie

Tematica
activitatea medicală

10.

11.

12.

Regulamentul delegat (UE) 2016/364 al Clase de performanță privind
Comisiei din 1 iulie 2015 privind clasificarea
comportamentul la foc
comportamentului la foc al produselor pentru
construcții, în conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European
și al Consiliului
HG nr.1236/2012 privind stabilirea cadrului Competențele stabilite în sarcina
instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea
MAI/IGSU
prevederilor Regulamentului (UE) nr.
305/2011 al Parlamentului European și al
Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a
unor
condiții
armonizate
pentru
comercializarea produselor pentru construcții
și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a
Consiliului
Hotărârea Guvernului României nr. 571/2016 Categorii de construcţii şi amenajări care
pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi se supun avizării şi/sau autorizării privind
amenajări care se supun avizării şi/sau securitatea la incendiu
autorizării privind securitatea la incendiu

13.

Hotărârea
Guvernului
României
nr.
862/2005, pentru aprobarea categoriilor de
construcţii la care este obligatorie realizarea
adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a
celor la care se amenajează puncte de
comandă de protecţie civilă

14.

Hotărârea Guvernului României nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de recepţie
a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, cu modificările şi
completările ulterioare
Hotărârea Guvernului României nr. 306/2011

15.

privind unele măsuri de supraveghere a pieţei
produselor reglementate de legislaţia Uniunii
Europene care armonizează condiţiile de
comercializare a acestora, cu modificările şi

Categorii de construcţii la care este
obligatorie realizarea adăposturilor de
protecţie civilă, precum şi a celor la care se
amenajează puncte de comandă

 Dispoziții generale
 Recepţia la terminarea lucrărilor

 Dispoziţii generale
 Măsuri de supraveghere a pieţei
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Nr.
crt.

Bibliografie

Tematica

completările ulterioare
 Definire, obiective, domenii şi forme
ale activităţii de prevenire
 Organizarea şi conducerea structurilor
de prevenire, atribuţii şi planificarea
activităţii de prevenire
 Dispoziţii specifice
 Evaluarea activităţii de prevenire
 Dispoziţii finale

16.

Ordinul ministrului afacerilor interne nr.
89/2013 privind aprobarea Regulamentului
de planificare, organizare, pregătire şi
desfăşurare a activităţii de prevenire a
situaţiilor de urgenţă executate de
Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă şi structurile subordonate

17.

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. Norme metodologice de avizare şi
129/2016 pentru aprobarea Normelor autorizare privind securitatea la incendiu şi
metodologice privind avizarea şi autorizarea protecţia civilă
de securitate la incendiu şi protecţie civilă,
cu modificările și completările ulterioare;

18.

Ordinul
ministrului
transporturilor,
construcţiilor şi turismului şi al ministrului
administraţiei şi internelor nr. 1822/394
pentru aprobarea Regulamentului privind
clasificarea şi încadrarea produselor pentru
construcţii pe baza performanţelor de
comportare la foc, cu modificările şi
completările ulterioare

19.

Regulamentul privind clasificarea şi
încadrarea produselor pentru construcţii pe
baza performanţelor de comportare la foc
- clase de performanţă pentru comportarea
la foc
- clasificarea produselor pentru construcţii
pe baza performanţelor de reacţie la foc
- clasificarea performanţei la foc exterior a
acoperişurilor şi învelitorilor de acoperiş

Ordinul
ministrului
administraţiei
şi Norme generale de apărare împotriva
internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea incendiilor
Normelor generale de apărare împotriva
- organizarea şi desfăşurarea activităţii de
incendiilor
apărare împotriva incendiilor
- norme generale de apărare împotriva
incendiilor la exploatarea construcţiilor,
instalaţiilor şi amenajărilor

20.

Ordinul nr. 1489/2006 pentru aprobarea Codul de etică și deontologie a
Codului de etică şi deontologie a personalului din Inspectoratul General
personalului din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din structurile
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Nr.
crt.

Bibliografie

Tematica

pentru Situaţii de Urgenţă şi din structurile subordonate
subordonate
21.

Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, Cerinţe privind securitatea la incendiu a
indicativ P118-99, aprobat cu Ordinul construcţiilor
MLPAT nr. 27/N/07.04.1999
Prevederi comune tuturor construcţiilor

Notă: Tematica şi bibliografia se va studia actualizată la zi prin raportare la data publicării
anunţului de concurs.

COMISIA DE CONCURS
APROBAT:
Preşedintele comisiei de concurs,
Colonel DUDUC BENONE-GABRIEL

Semnătura:
_________________

AVIZAT:
Membrii comisiei de concurs,
Colonel SENZACONI FRANCISC-EMIL

_________________

Colonel ȘCHIOPU ORLANDO-CĂTĂLIN

_________________

Întocmit,
Secretarul comisiei de concurs,
Sublocotenent BEREHOIU Ana-Maria

_________________
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