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

NESECRET
Anexa nr. 1 la
Nr. 141058
Bucureşti, 22.09.2017

COMISIA DE CONCURS

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
PENTRU CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘEF SERVICIU I LA
SERVICIUL TEHNIC
TEMATICĂ:

1. Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă: dispoziții generale; organizarea Sistemului
Național; atribuțiile componentelor Sistemului Național; dispoziții finale și tranzitorii
2. Principii de organizare şi funcţionare a inspectoratelor;
3. Asigurarea materială a inspectoratelor;
4. Organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne;
5. Răspunderea materială;
6. Stabilirea şi recuperarea pagubelor;
7. Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe;
8. Valorificarea bunurilor, altele decât clădiri şi terenuri;
9. Transmiterea fără plată a bunurilor;
10. Organizarea inventarierii bunurilor materiale;
11. Executarea inventarierii patrimoniului;
12. Managementul asigurării tehnice de autovehicule;
13. Înzestrarea şi completarea dotării cu autovehicule;
14. Înregistrarea, înmatricularea şi radierea din evidenţă a autovehiculelor;
15. Planificarea, organizarea şi realizarea exploatării autovehiculelor;
16. Organizarea şi executarea reparării autovehiculelor;
17. Exploatarea mijloacelor tehnice de intervenţie;
18. Înzestrarea şi completarea cu nave;
19. Planificarea, organizarea şi evidenţa exploatării navelor;
20. Desfăşurarea cercetării-dezvoltării în M.A.I.;
21. Desfăşurarea activităţii de standardizare;
22. Organizarea şi funcţionarea Consiliului de Supraveghere a Înzestrării din M.A.I.;
23. Norme tehnice privind controlul stării tehnice a muniţiei şi materialelor periculoase aparţinând unităţilor
M.A.I.;
24. Utilizarea unor formulare/documente, reguli privind contabilitatea bunurilor, reguli privind contabilitatea
activelor fixe, reguli privind contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar, contabilitatea
bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe şi materiale de natura obiectelor de inventar.

BIBLIOGRAFIE:
1. O.U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
2. Legea nr. 14/28.02.2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management
al Situaţiilor de Urgenţă;
3. Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a
organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică,
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
5. Hotărârea Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuțiile serviciilor de
urgenţă profesioniste;
6. Ordinul M.A.I. nr.138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne;
7. Ordonanța Guvernului 121/1998 privind răspunderea militară a militarilor;
8. Instrucţiunea nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului
Administraţiei şi Internelor;
9. Hotărârea Guvernului nr. 81 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din
rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor;
10. Instrucţiunea M.A.I. nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile
Ministerului Administraţiei şi Internelor;
11. Ordinul M.A.I. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea
inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
12. Ordinul M.A.I. nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a
unităţilor M.A.I.;
13. Ordinul C.C.P.M. nr. 1337/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind exploatarea, întreţinerea,
repararea, scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea autospecialelor, aparaturii, mijloacelor şi
echipamentelor de prevenire şi stingere a incendiilor;
14. Ordinul 636/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare
de nave din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;
15. Ordinul M.A.I. nr. 136/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, desfăşurarea şi
coordonarea activităţilor de cercetare-dezvoltare în M.A.I.;
16. Ordinul M.A.I. nr. 30/2017 privind activitatea de standardizare în M.A.I.;
17. Ordinul M.A.I. nr. S/474/2008 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Supraveghere a Înzestrării din
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;
18. Ordinul M.A.I. nr. S/515/2008 pentru aprobarea normelor tehnice referitoare la controlul stării tehnice, clasarea
pe grupe, casarea propriu-zisă şi transportul armamentului, muniţiei, tehnicii speciale şi materialelor
periculoase aparţinând unităţilor M.A.I.;
19. Ordinul M.A.I. nr. 126 din 19.08.2016 pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului
Afacerilor Interne.
Notă:Bibliografia de concurs se va studia actualizată la zi, prin raportare la data publicării anunțului de
concurs.

