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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
PENTRU SUSȚINEREA INTERVIULUI ÎN VEDEREA OBȚINERII
BREVETULUI DE POMPIER SPECIALIST
Ofiţerii care au ocupat posturi de conducere în comenzile de unităţi şi de conducere şi execuţie în
inspecţiile de prevenire:
I. TEMATICA
1. Dispoziții generale; Obligații privind apărarea împotriva incendiilor; Exercitarea autorității
de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor; Serviciile de urgență voluntare și private;
Răspunderea juridică; Dispoziții finale;
2. Dispoziții generale; Organizarea Sistemului Național; Atribuțiile componentelor Sistemului
Național; Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare; Sancțiuni; Dispoziții finale și
tranzitorii;
3. Dispoziții generale; Autorităţi responsabile pe tipuri de risc; Domenii de acţiune;
Comandantul acţiunii şi comandantul intervenţiei; Repartizarea funcţiilor de sprijin; Dispoziții
finale; Lista activităților specifice care se îndeplinesc în cadrul funcțiilor de sprijin;
4. Statutul personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare;
5. Normele generale de apărare împotriva incendiilor;
6. Dispoziţiile generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
7. Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a
stingătoarelor de incendiu;
8. Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii
închise sau în aer liber;
9. Dispoziţiile generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări
electrostatice – DGPSI -004;
10. Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii si instalaţiile
aferente;
11. Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice,
unități de alimentație publică și unități de agrement;
12. Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult;
13. Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la spații pentru comerț;
14. Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și
reparații;
15. Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri;
16. Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare;
17. Criterii de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a
serviciilor private pentru situații de urgență;
18. Regulamentul de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității de prevenire a
situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare și private pentru situații de urgență;
19. Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la
arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale;
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20. Dispoziții generale; Componența comisiei; Activitatea comisiei de cercetare și stabilire a
cauzelor probabile de incendiu; Raportul de constatare tehnico-științifică;
21. Destinația și misiunile unităților și subunităților de intervenție; Dispozitive de acțiune,
procedee și tehnici de intervenție ale unităților și subunităților de intervenție; Pregătirea
intervenției în situații de urgență; Organizarea intervenției în situații de urgență; Desfășurarea
intervenției în situații de urgență; Întrebuințarea și conducerea forțelor și mijloacelor pentru
intervenție; Raportarea și analiza intervențiilor; Logistica acțiunilor de intervenție;
22. Organizarea turei de serviciu; Echiparea și îndatoririle personalului destinat intervenției la
incendii; Organizarea acțiunilor de intervenție; Operațiuni pentru desfășurarea intervenției la
incendii;
23. 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 din zona de risc;
24. Dezvoltarea incendiului; Stingerea incendiilor la clădiri, depozite de mărfuri și complexe
comerciale, săli aglomerate, în industria alimentară și industria prelucrării lemnului; Tehnici și
substanțe de stingere a incendiilor;
II. BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 307/2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor;
2. OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu
modificările și completările ulterioare;
3. HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
4. HG nr. 1.579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de
urgență voluntare;
5. OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
6. OMAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în
domeniul situaţiilor de urgenţă;
7. OMAI nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea,
reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu;
8. OMAI nr. 14 din 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber;
9. OMI nr. 108/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de
incendiu generate de încărcări electrostatice - DGPSI-004;
10. OMAI nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva
incendiilor la construcţii si instalaţiile aferente;
11. Ordinul comun al MAI și MDRT nr. 118/1709 din 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unități de alimentație
publică și unități de agrement;
12. Ordinul comun al MAI și MCCPN nr. 28/2338 din 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult;
13. OMAI nr. 187 din 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva
incendiilor la spații pentru comerț;
14. OMAI nr. 211 din 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații;
15. OMAI nr. 262 din 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la spații și construcții pentru birouri;
16. Ordinul comun al MAI și MS nr. 146/1427 din 2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare;
17. OMAI nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea,
încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;
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18. OMAI nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile
voluntare și private pentru situații de urgență;
19. OMIRA nr. 605/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi
vegetale;
20. OIG nr. 786/IG din 20.08.2010 pentru aprobarea Metodologiei de cercetare și stabilire a
cauzelor probabile de incendiu;
21. OIG nr. 1144/IG din 29.09.2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a OMAI nr.
1134 din 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea,
organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale serviciilor de urgență
profesioniste;
22. OIG nr. 1413/IG din 29.07.2013 - Instrucțiuni privind intervenția serviciilor de urgență
profesioniste - Intervenție la incendii - ISU 01;
23. OIG nr. 1415/IG din 29.07.2013 - Instrucțiuni privind intervenția serviciilor de urgență
profesioniste - în acțiuni de căutare – salvare - ISU 02;
24. OIG nr. 1416/IG din 29.07.2013 - Ghid privind tehnica și tactica stingerii incendiilor - ISU
04.
Ofiţerii care au ocupat posturi de execuţie în centrele operaţionale şi în subunităţile de
intervenţie:
I. TEMATICA
1. Protecția civilă în România: dispoziţii generale; organizarea protecţiei civile; drepturile şi
obligaţiile cetăţenilor; atribuţii şi obligaţii privind protecţia civilă; pregătirea pentru protecția
civilă; protecția populației și a bunurilor materiale;
2. Apărarea împotriva incendiilor: dispoziții generale; obligații privind apărarea împotriva
incendiilor; exercitarea autorității de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor; serviciile
de urgență voluntare și private.
3. Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență: dispoziții generale; organizarea
Sistemului Național; atribuțiile componentelor Sistemului Național; dispozițiile finale și
tranzitorii;
4. Organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență: atribuţii;
organizare şi funcţionare; personalul, drepturile şi îndatoririle acestuia pentru îndeplinirea
atribuţiilor specifice; dispoziţii finale;
5. Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative
pentru situații de urgență: dispoziții generale; structuri organizatorice și funcționarea acestora;
atribuții;
6. Serviciile de urgență profesioniste: dispoziții generale; principii de organizare și funcționare;
atribuții; personalul inspectoratelor pentru situații de urgență și atribuțiile acestuia;
7. Managementul tipurilor de risc: dispoziții generale; autorități responsabile pe tipuri de risc;
domenii de acțiune; comandantul acțiunii și comandantul intervenției; repartizarea funcțiilor de
sprijin; dispoziții finale; lista activităților specifice care se îndeplinesc în cadrul funcțiilor de
sprijin;
8. Norme privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și
alarmare în situații de protecție civilă;
9. Planificarea, pregătirea, organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale
serviciilor de urgență profesioniste: dispoziții generale; planificarea, pregătirea, organizarea și
desfășurarea intervenției; documente de planificare, pregătire, organizare, conducere, raportare,
evidență și analiză a acțiunilor de intervenție;
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10. Organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență: dispoziţii generale;
organizarea acţiunilor de evacuare; conducerea acţiunilor de evacuare; executarea acţiunilor de
evacuare; asigurarea acţiunilor de evacuare; planul de evacuare (conţinut-cadru);
11. Criterii de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste
pentru situaţii de urgenţă: criterii generale; criterii operaţionale; cerinţe privind dotarea;
12. Cercetarea şi stabilirea cauzelor probabile de incendiu: dispoziţii generale; componenţa
comisiei; activitatea comisiei de cercetare şi stabilire a cauzelor probabile de incendiu; raportul
de constatare tehnico-ştiinţifică;
13. Intervenția serviciilor profesioniste pentru situații de urgență la incendii: organizarea turei
de serviciu; echiparea și îndatoririle personalului destinat intervenției la incendii; organizarea
acțiunilor de intervenție; operațiuni pentru desfășurarea intervenției la incendii;
14. 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;
15. Tehnica și tactica stingerii incendiilor: dezvoltarea incendiului; stingerea incendiilor la
clădiri, depozite de mărfuri și complexe comerciale, săli aglomerate, obiective din industria
alimentară și industria prelucrării lemnului; tehnici și substanțe de stingere a incendiilor;
16. Planificarea, desfășurarea și evaluarea exercițiilor în IGSU și unitățile subordonate:
dispoziții generale; niveluri și tipuri de exerciții; planificarea și desfășurarea exercițiilor,
analiza, evaluarea și lecțiile învățate; responsabilitățile personalului; dispoziții finale.
II. BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 481 din 08.11.2004 privind protecția civilă, republicată;
2. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
3. OUG nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
4. HGR nr. 1490 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu modificările și
completările ulterioare;
5. HGR nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura
organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru
situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
6. HGR nr. 1492 din 09.09.2004 privind principiile de organizare, funcționare și atribuțiile
serviciilor de urgență profesioniste, cu modificările și completările ulterioare;
7. HGR nr. 557 din 2016 privind managementul tipurilor de risc;
8. ORDIN nr. 1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie
civilă, cu modificările și completările ulterioare;
9. OMAI nr. 1134 din 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea,
pregătirea, organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale serviciilor de
urgență profesioniste, cu modificările și completările ulterioare;
10. OMAI nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și
asigurarea activității de evacuare în situații de urgență;
11. OMAI nr. 360 din 14.09.2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura
organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și
completările ulterioare;
12. OIG nr. 786/IG din 20.08.2010 pentru aprobarea Metodologiei de cercetare şi stabilire a
cauzelor probabile de incendiu;
13. OIG nr. 1413/IG din 29.07.2013 – Instrucțiuni privind intervenția serviciilor de urgență
profesioniste - Intervenție la incendii - ISU 01, cu modificările și completările ulterioare.
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14. OIG nr. 1415/IG din 29.07.2013 – Instrucțiuni privind intervenția serviciilor de urgență
profesioniste - în acţiuni de căutare – salvare - ISU 02;
15. OIG nr. 1416/IG din 29.07.2013 – Ghid privind tehnica și tactica stingerii incendiilor - ISU
04;
16. OIG nr. 10/IG din 17.04.2019 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind planificarea,
desfășurarea, și evaluarea exercițiilor în IGSU și unitățile subordonate - ISU 10.
Ofiţerii care au ocupat posturi de execuţie în compartimentele de logistică:
I. TEMATICA
1. Exploatarea mijloacelor tehnice de intervenţie;
2. Repararea mijloacelor tehnice de intervenţie;
3. Clasificarea mijloacelor tehnice de intervenţie specifice pompierilor;
4. Lucrările de asistenţă tehnică la autospecialele de intervenţie;
5. Lucrările de asistenţă tehnică la utilaje de intervenţie;
6. Lucrările de asistenţă tehnică a accesoriilor de intervenţie;
7. Verificarea şi îngrijirea zilnică (V.I.Z.) a autospecialelor;
8. Spălarea şi curăţirea generală (S.C.G.) a autospecialelor;
9. Gresarea şi ungerea (G.U.) autospecialelor;
10. Controlul tehnic (C.T.) la autospeciale;
11. Lucrările specifice ce se execută pentru trecerea autospecialelor la exploatarea de iarnă sau
vară;
12. Verificarea şi îngrijirea zilnică (V.I.Z.) a utilajelor;
13. Spălarea şi curăţarea generală (S.C.G.) a utilajelor;
14. Controlul tehnic (C.T.) al utilajelor;
15. Revizia tehnică (R.T.) la utilaje;
16. Procedee de asistenţă tehnică la accesoriile psi (verificarea tehnică , spălarea şi curăţirea
generală , ungerea);
17. Autospeciale de stins incendii cu apă şi spumă. Destinaţie, caracteristici tehnico-tactice,
părţi componente, funcţionare;
18. Autospeciale de stins incendii cu pulberi. Destinaţie, caracteristici tehnico-tactice, părţi
componente, funcţionare şi întreţinere;
19. Autospeciala de intervenție și salvare de la înălțime. Destinaţie, caracteristici tehnicotactice, părţi componente, funcţionare şi întreţinere;
II. BIBLIOGRAFIA
1. OCCPM nr. 1337 din 14.08.1998 pentru aprobarea NORMELOR TEHNICE privind
exploatarea, întreținerea, repararea, scoaterea din funcțiune, declasarea si casarea,
autospecialelor, aparaturii, mijloacelor si echipamentelor de prevenire si stingere a
incendiilor;
2. Maşini şi utilaje de stingere a incendiilor, ed. 1978, vol. I – IV;
Subofiţerii care au ocupat posturi în inspecţiile de prevenire:
I. TEMATICA
1. Dispoziții generale; Obligații privind apărarea împotriva incendiilor; Exercitarea autorității
de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor; Serviciile de urgență voluntare și private;
Răspunderea juridică; Dispoziții finale;
2. Statutul personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare;
3. Normele generale de apărare împotriva incendiilor;
4. Dispoziţiile generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
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5. Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a
stingătoarelor de incendiu;
6. Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii
închise sau în aer liber;
7. Dispoziţiile generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări
electrostatice - DGPSI-004;
8. Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii si instalaţiile
aferente;
9. Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unități
de alimentație publică și unități de agrement;
10. Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult;
11. Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la spații pentru comerț;
12. Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și
reparații;
13. Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri;
14. Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare;
15. Criterii de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a
serviciilor private pentru situații de urgență;
16. Regulamentul de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității de prevenire a
situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare și private pentru situații de urgență;
17. Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la
arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale;
18. Dispoziții generale; Componența comisiei; Activitatea comisiei de cercetare și stabilire a
cauzelor probabile de incendiu; Raportul de constatare tehnico-științifică;
II. BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 307/2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor;
2. HGR nr. 1.579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de
urgență voluntare;
3. OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
4. OMAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în
domeniul situaţiilor de urgenţă;
5. OMAI nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea,
reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu;
6. OMAI nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor
la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber;
7. OMI nr. 108/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de
incendiu generate de încărcări electrostatice - DGPSI-004;
8. OMAI nr. 166 din 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva
incendiilor la construcţii si instalaţiile aferente;
9. Ordinul comun al MAI și MDRT nr. 118/1709 din 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unități de alimentație
publică și unități de agrement;
10. Ordinul comun al MAI și MCCPN nr. 28/2338 din 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult;
11. OMAI nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva
incendiilor la spații pentru comerț;
12. OMAI nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații;
13. OMAI nr. 262/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la spații și construcții pentru birouri;
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14. Ordinul comun al MAI și MS nr. 146/1427 din 2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare;
15. OMAI nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea,
încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;
16. OMAI nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile
voluntare și private pentru situații de urgență;
17. OMIRA nr. 605/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi
vegetale;
18. OIG nr. 786/IG din 20.08.2010 pentru aprobarea Metodologiei de cercetare și stabilire a
cauzelor probabile de incendiu.
Subofiţerii care au ocupat posturi în centrele operaţionale şi în subunităţile de intervenţie:
I. TEMATICA
1. Protecția civilă în România: dispoziţii generale; organizarea protecţiei civile; drepturile şi
obligaţiile cetăţenilor; atribuţii şi obligaţii privind protecţia civilă; pregătirea pentru protecția
civilă; protecția populației și a bunurilor materiale;
2. Apărarea împotriva incendiilor: dispoziții generale; obligații privind apărarea împotriva
incendiilor; exercitarea autorității de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor; serviciile
de urgență voluntare și private.
3. Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență: dispoziții generale; organizarea
Sistemului Național; atribuțiile componentelor Sistemului Național; dispozițiile finale și
tranzitorii;
4. Organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență: atribuţii;
organizare şi funcţionare; personalul, drepturile şi îndatoririle acestuia pentru îndeplinirea
atribuţiilor specifice; dispoziţii finale;
5. Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative
pentru situații de urgență: dispoziții generale; structuri organizatorice și funcționarea acestora;
atribuții;
6. Serviciile de urgență profesioniste: dispoziții generale; principii de organizare și funcționare;
atribuții; personalul inspectoratelor pentru situații de urgență și atribuțiile acestuia;
7. Managementul tipurilor de risc: dispoziții generale; autorități responsabile pe tipuri de risc;
domenii de acțiune; comandantul acțiunii și comandantul intervenției; repartizarea funcțiilor de
sprijin; dispoziții finale; lista activităților specifice care se îndeplinesc în cadrul funcțiilor de
sprijin;
8. Norme privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și
alarmare în situații de protecție civilă;
9. Planificarea, pregătirea, organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale
serviciilor de urgență profesioniste: dispoziții generale; planificarea, pregătirea, organizarea și
desfășurarea intervenției; documente de planificare, pregătire, organizare, conducere, raportare,
evidență și analiză a acțiunilor de intervenție;
10. Organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență: dispoziţii generale;
organizarea acţiunilor de evacuare; conducerea acţiunilor de evacuare; executarea acţiunilor de
evacuare; asigurarea acţiunilor de evacuare; planul de evacuare (conţinut-cadru);
11. Criterii de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste
pentru situaţii de urgenţă: criterii generale; criterii operaţionale; cerinţe privind dotarea;
12. Cercetarea şi stabilirea cauzelor probabile de incendiu: dispoziţii generale; componenţa
comisiei; activitatea comisiei de cercetare şi stabilire a cauzelor probabile de incendiu; raportul
de constatare tehnico-ştiinţifică;
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13. Intervenția serviciilor profesioniste pentru situații de urgență la incendii: organizarea turei
de serviciu; echiparea și îndatoririle personalului destinat intervenției la incendii; organizarea
acțiunilor de intervenție; operațiuni pentru desfășurarea intervenției la incendii;
14. 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;
15. Tehnica și tactica stingerii incendiilor: dezvoltarea incendiului; stingerea incendiilor la
clădiri, depozite de mărfuri și complexe comerciale, săli aglomerate, obiective din industria
alimentară și industria prelucrării lemnului; tehnici și substanțe de stingere a incendiilor;
16. Planificarea, desfășurarea și evaluarea exercițiilor în IGSU și unitățile subordonate:
dispoziții generale; niveluri și tipuri de exerciții; planificarea și desfășurarea exercițiilor,
analiza, evaluarea și lecțiile învățate; responsabilitățile personalului; dispoziții finale.
II. BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 481 din 08.11.2004 privind protecția civilă, republicată;
2. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
3. OUG nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
4. HGR nr. 1490 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu modificările și
completările ulterioare;
5. HGR nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura
organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru
situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
6. HGR nr. 1492 din 09.09.2004 privind principiile de organizare, funcționare și atribuțiile
serviciilor de urgență profesioniste, cu modificările și completările ulterioare;
7. HGR nr. 557 din 2016 privind managementul tipurilor de risc;
8. ORDIN nr. 1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie
civilă, cu modificările și completările ulterioare;
9. OMAI nr. 1134 din 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea,
pregătirea, organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale serviciilor de
urgență profesioniste, cu modificările și completările ulterioare;
10. OMAI nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și
asigurarea activității de evacuare în situații de urgență;
11. OMAI nr. 360 din 14.09.2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura
organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și
completările ulterioare;
12. OIG nr. 786/IG din 20.08.2010 pentru aprobarea Metodologiei de cercetare şi stabilire a
cauzelor probabile de incendiu;
13. OIG nr. 1413/IG din 29.07.2013 – Instrucțiuni privind intervenția serviciilor de urgență
profesioniste - Intervenție la incendii - ISU 01, cu modificările și completările ulterioare.
14. OIG nr. 1415/IG din 29.07.2013 – Instrucțiuni privind intervenția serviciilor de urgență
profesioniste - în acţiuni de căutare – salvare - ISU 02;
15. OIG nr. 1416/IG din 29.07.2013 – Ghid privind tehnica și tactica stingerii incendiilor - ISU
04;
16. OIG nr. 10/IG din 17.04.2019 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind planificarea,
desfășurarea, și evaluarea exercițiilor în IGSU și unitățile subordonate - ISU 10.
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Personalul contractual şi funcţionarii publici cu studii superioare care au ocupat posturi în
inspecţiile de prevenire:
I. TEMATICA
1. Dispoziții generale; Obligații privind apărarea împotriva incendiilor; Exercitarea autorității
de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor; Serviciile de urgență voluntare și private;
Răspunderea juridică; Dispoziții finale;
2. Statutul personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare;
3. Normele generale de apărare împotriva incendiilor;
4. Dispoziţiile generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
5. Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a
stingătoarelor de incendiu;
6. Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii
închise sau în aer liber;
7. Dispoziţiile generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări
electrostatice - DGPSI-004;
8. Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii si instalaţiile
aferente;
9. Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unități
de alimentație publică și unități de agrement;
10. Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult;
11. Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la spații pentru comerț;
12. Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și
reparații;
13. Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri;
14. Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare;
15. Criterii de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a
serviciilor private pentru situații de urgență;
16. Regulamentul de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității de prevenire a
situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare și private pentru situații de urgență;
17. Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la
arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale;
18. Dispoziții generale; Componența comisiei; Activitatea comisiei de cercetare și stabilire a
cauzelor probabile de incendiu; Raportul de constatare tehnico-științifică;
II. BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 307/2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor;
2. HG nr. 1.579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de
urgență voluntare;
3. OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
4. OMAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în
domeniul situaţiilor de urgenţă;
5. OMAI nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea,
reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu;
6. OMAI nr. 14 din 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber;
7. OMI nr. 108/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de
incendiu generate de încărcări electrostatice - DGPSI-004;
8. OMAI nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva
incendiilor la construcţii si instalaţiile aferente;
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9. Ordinul comun al MAI și MDRT nr. 118/1709 din 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unități de alimentație
publică și unități de agrement;
10. Ordinul comun al MAI și MCCPN nr. 28/2338 din 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult;
11. OMAI nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva
incendiilor la spații pentru comerț;
12. OMAI nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații;
13. OMAI nr. 262/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la spații și construcții pentru birouri;
14. Ordinul comun al MAI și MS nr. 146/1427 din 2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare;
15. OMAI nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea,
încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;
16. OMAI nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile
voluntare și private pentru situații de urgență;
17. OMIRA nr. 605/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi
vegetale;
18. OIG nr. 786/IG din 20.08.2010 pentru aprobarea Metodologiei de cercetare și stabilire a
cauzelor probabile de incendiu.
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