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PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘEF INSPECȚIE DE PREVENIRE I
LA INSPECȚIA DE PREVENIRE
Nr.
crt.

Bibliografie

1.

OMAI nr. 89 din 18 iunie 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.

2.

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind
apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările şi completările ulterioare.

3.

4.

5.

6.

7.

Tematica

Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004, privind
protecţia civilă, cu modificările şi
completările ulterioare.
HGR nr. 571/2016 pentru aprobarea
categoriilor de construcţii si amenajări care
se supun avizării si/sau autorizării privind
securitatea la incendiu.
HGR nr. 915/03.11.2015 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.
Ordinul MAI nr. 1184 din 6 februarie 2006
pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi asigurarea activităţii de
evacuare în situaţii de urgenţă
OGR nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, actualizată.

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.
Dispoziţii generale. Exercitarea
autorităţii de stat în domeniul
apărării împotriva incendiilor
Obligaţiile consiliului local şi al
primarului; Obligaţiile autorităţilor
administraţiei publice centrale;
Obligaţiile administratorului,
conducătorului instituţiei,
utilizatorului şi salariatului;
Răspunderea juridică. Dispoziţii
finale.
Dispoziţii generale, organizarea
protecţiei civile, atribuţii şi obligaţii
privind protecţia civilă.
Categoriilor de construcţii si
amenajări care se supun avizării
si/sau autorizării privind securitatea
la incendiu.
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.
Organizarea şi asigurarea activităţii
de evacuare în situaţii de urgenţă:
Executarea acţiunilor de evacuare
Regimul juridic al contravenţiilor.
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8.

OMAI nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru
aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor.

9.

OMAI nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru
aprobarea Dispoziţiilor generale privind
apărarea împotriva incendiilor la construcţii
şi instalaţiile aferente.

10.

OMA1 nr. 786 din 2 septembrie 2005
privind modificarea şi completarea
Ordinului ministrului administraţiei şi
internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea
Dispoziţiilor generale privind instruirea
salariaţilor în domeniul situaţiilor de
urgenţă.

11.

Normativ privind siguranţa la foc a
clădirilor şi instalaţiilor – Indicativ
P- l18/1999.

12.

Normativ privind securitatea la incendiu a
construcţiilor, Partea a 11-a - instalaţii de
stingere, Indicativ P 1 8/2-2013.

13.

OGR nr. 27/2002 privind reglementarea
activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare.

14.

15.

16.

OMAI nr. 129/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind avizarea şi
autorizarea de securitate la incendiu şi
protecţie civilă.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
României nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind
Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, cu completările şi
modificările ulterioare.
OM AI nr. 87/2010 pentru aprobarea
metodologiei de autorizare a persoanelor
care efectuează lucrări în domeniul apărării
împotriva incendiilor.

Dispoziţii generale, organizarea şi
desfăşurarea activităţii de apărare
împotriva incendiilor, norme
generale de apărare împotriva
incendiilor la exploatarea
construcţiilor, instalaţiilor şi
amenajărilor, echiparea şi dotarea cu
mijloace tehnice de apărare
împotriva incendiilor, planificarea şi
executarea exerciţiilor privind modul
de acţiune în caz de incendiu,
controlul respectării normelor de
apărare împotriva incendiilor,
dispoziţii finale.
Scopul şi domeniile de aplicare;
Reguli şi măsuri specifice de
prevenire a incendiilor; Echiparea şi
dotarea cu mijloace de protecţie
împotriva incendiilor
Scopul şi domeniile de aplicare;
Cerinţe specifice şi categorii de
instructaje; înregistrarea şi
confirmarea instructajului;
Organizarea activităţii de instruire.
Prevederi comune tuturor
construcţiilor, condiţii generale de
performanţă a construcţiilor,
performanţe comune clădirilor civile
(publice), performanţe specifice
clădirilor civile (publice) performanţe ale unor tipuri de clădiri
civile (publice), construcţii de
producţie şi / sau depozitare,
construcţii cu funcţiuni mixte.
Proiectarea şi executarea instalaţiilor
de stingere cu apă a incendiilor;
Exploatarea instalaţiilor de stingere
a incendiilor.
Activitatea de soluţionare a
petiţiilor.
Dispoziţii generale; Documente
necesare pentru obţinerea avizelor şi
autorizaţiilor de securitate la
incendiu şi protecţie civilă;
Desfăşurarea activităţii de avizare şi
autorizare; Valabilitatea avizelor şi
autorizaţiilor; Dispoziţii finale.
Dispoziţii generale, organizarea
Sistemului Naţional; Atribuţiile
componentelor Sistemului Naţional.

Integral.
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17.

Ordinul I.G. nr. 786/IG din 20.08.2010
pentru aprobarea metodologiei de cercetare
şi stabilire a cauzelor probabile de incendiu.

18.

Hotărârea Guvernului României nr. 1492 din
09.09.2004 privind principiile de
organizare, funcţionare şi atribuţiile
serviciilor de urgenţă profesioniste.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

OMAI 14/2009 pentru aprobarea
dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la amenajări temporare în spaţii
închise sau în aer liber.
OMAI nr. 118/2010 pentru aprobarea
dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la structuri de primire turistice,
unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de
agrement.
Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de
control.
HGR 762/2008 pentru aprobarea Strategiei
Naţionale de Prevenire a Situaţiilor de
Urgenţă.
Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt
implicate substanţe periculoase
OMAI nr. 156/2017 Normele metodologice
privind elaborarea şi testarea planurilor de
urgenţă în caz de accidente majore în care
sunt implicate substanţe periculoase.

Metodologia de cercetare şi stabilire
a cauzelor probabile de incendiu.
Serviciile de urgenţă profesioniste:
dispoziţii generale; principii de
organizare şi funcţionare; atribuţii:
personalul inspectoratelor pentru
situaţii de urgenţă şi atribuţiile
acestuia.
Integral.

Integral.

Prevederi privind Registrul Unic de
Control.
Stategia Naţională de Prevenire a
Situaţiilor de Urgenţă.
Capitolul I - Secţiunea a 2-a Definiţii
Dispoziţii generale. Planul de
urgenţă internă. Planul de urgenţă.

Notă: Actele normative precizate se vor studia având în vedere toate evenimentele
legislative intervenite până la data înscrierii.

Comisia concurs:
Colonel Păun Mihăiță _________________
Locotenent - colonel Gătej Marius - Costin _______________
Locotenent - colonel Matei Ion - Florin _______________
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