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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ŞEF SERVICIU I
LA SERVICIUL PREGĂTIRE PENTRU INTERVENȚIE ȘI REZILIENȚA COMUNITĂȚILOR
Nr.
Crt.

1.

2.

3.

Tematică

Bibliografie

Statutul cadrelor militare: Dispoziţii generale, îndatoririle şi drepturile
cadrelor militare, Provenienţa ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor,
Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele următoare,
Degradarea militară, Scoaterea din şi reluarea în evidenţa militară a
ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor, Aprecierea, încadrarea şi
promovarea în funcţie a cadrelor militare, Trecerea în rezervă sau direct în
retragere a cadrelor militare, limitele de vârstă şi stagiile minime în grad,
Dispoziţii finale şi tranzitorii.
Apărarea împotriva incendiilor: Dispoziţii generale, Obligaţii privind
apărarea împotriva incendiilor, Exercitarea autorităţii de stat în domeniul
apărării împotriva incendiilor, Serviciile de urgenţă voluntare şi private,
Răspunderea juridică. Dispoziţii finale.
Protecţia civilă în România: 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, limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de protecţie
civilă, Asigurarea materială şi financiară, Contravenţii şi sancţiuni.

Legea nr. 80 din 1995 privind Statutul
cadrelor militare, cu modificările şi
completările ulterioare;

Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 481 din 08.11.2004 privind
protecţia civilă, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

4.

Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea
Criteriilor de performantă privind
Criterii de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor
constituirea, încadrarea şi dotarea
voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
serviciilor voluntare şi a serviciilor
private pentru situaţii de urgenţă

5.

Sănătatea şi securitatea în munca: Dispoziţii generale, Domeniu de
aplicare, Obligaţiile angajatorilor, Obligaţiile lucrătorilor, Supravegherea
Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii
sănătăţii, Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor, şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi
Grupuri sensibile la riscuri, Infracţiuni, Contravenţii, Autorităţi competente completările ulterioare;
şi instituţii cu atribuţii în domeniu, Dispoziţii finale.

6.

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă:
Dispoziţii generale; Organizarea Sistemului Naţional; Atribuţiile
componentelor Sistemului Naţional; Asigurarea resurselor umane, materiale
şi financiare; Sancţiuni, Dispoziţiile finale şi tranzitorii.

OUG nr. 21 /2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă, cu modificările şi
completările ulterioare;

7.

Organizarea formarii profesionale continue a personalului operativ;
Planificarea programului de formare profesională continua a personalului
operativ in subunitati si poligoane de pregatire; Evaluarea rezultatelor
formarii profesionale continue a personalului operativ;

O.I.G. nr. 1506/IG din 30.03.2018
privind organizarea şi desfăşurarea
pregătirii personalului operativ din
subunităţile de interventie ale
serviciilor de urgenţă profesioniste ISU
06/2018

8.

Atribuțiile structurilor de specialitate si ale personalului privind educatia
fizica si sport; Forme de organizare si desfasurare a educatiei fizice si
sportului; Evaluarea activitatii de educatie fizica si sport.

O.M.A.I. 154/2004 privind activităţile
de educaţie fizică şi sport în Ministerul
Administraţiei şi Internelor
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

HG nr. 1492/2004 privind principiile
Serviciile de urgenţă profesioniste: dispoziţii generale; principii de
de organizare, funcţionare şi atribuţiile
organizare şi funcţionare; atribuţii; personalul inspectoratelor pentru situaţii
serviciilor de urgenţă profesioniste, cu
de urgenţă şi atribuţiile acestuia, asigurarea materială, dispoziţii finale.
modificările şi completările ulterioare;
Managementul tipurilor de risc: Dispoziţii generale; Autorităţi responsabile
pe tipuri de risc, Domenii de acţiune, Comandantul acţiunii şi comandantul
HG nr. 557/2016 privind
intervenţiei, Repartizarea funcţiilor de sprijin, Dispoziţii finale, Tipuri de
managementul tipurilor de risc;
risc, riscuri asociate, autorităţi responsabile şi domeniile de acţiune, Lista
activităţilor specifice care se îndeplinesc în cadrul funcţiilor de sprijin.
OMAI nr. 360/2004 pentru aprobarea
criteriilor de performanţă, privind
Criterii de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor
structura organizatorică şi dotarea
profesioniste pentru situaţii de urgenţă: Criterii generale, Criterii
serviciilor profesioniste pentru situaţii
operaţionale, Cerinţe privind dotarea.
de urgenţă, cu modificările şi
completările ulterioare;
OMAI nr. 1134/2006 pentru aprobarea
Planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor
Regulamentului privind planificarea,
de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste:
pregătirea, organ izarea, desfăşurarea şi
Dispoziţii generale, Planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea
conducerea acţiunilor de intervenţie ale
intervenţiei, Documente de planificare, pregătire, organizare, conducere,
serviciilor de urgenţă profesioniste, cu
raportare, evidenţă şi analiză a acţiunilor de intervenţie, Dispoziţii finale.
modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Inspectorului general nr.
Principii generale; Planificarea, numirea, pregatirea si evidenta personalului 155/IG din 13.03.2015, privind
din serviciul de permanenta; Organizarea, executarea si evidenta serviciului organizarea şi executarea serviciului de
de permanenta
permanenţă în IGSU şi unităţiile
subordonate
OIG nr.1515/IG din 21.06.2018 privind
Principii generale; Organizarea si executarea serviciului de paza si
paza si reglementarea accesului in
reglementare a accesului; Dispozitii finale
unitatile si subunitatile din structura
IGSU
Destinaţia şi misiunile unităţilor şi subunităţilor de intervenţie; Dispozitive
de acţiune, procedee şi tehnici de intervenţie ale unităţilor şi subunităţilor de
intervenţie; Pregătirea intervenţiei în situaţii de urgenţă; Organizarea
Ordinul I.G. 1144 / IG / 2008 pentru
intervenţiei în situaţii de urgenţă; Desfăşurarea intervenţiei în situaţii de
aprobarea Normelor tehnice de aplicare
urgenţă; întrebuinţarea şi conducerea forţelor şi mijloacelor pentru
a OMAI 1134 din 13.01.2006;
intervenţie; Raportarea şi analiza intervenţiilor; Logistica acţiunilor de
intervenţie.
Ordinul I.G. nr.1146/IG /2008 pentru
aprobarea Dispoziţiilor tehnice de
Documente de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă,
elaborare a documentelor de pregătire,
analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie ale serviciilor
organizare, conducere, desfăşurare,
profesioniste pentru situaţii de urgenţă.
evidenţă, analiză, evaluare şi raportare

17.

Intervenţia serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă la incendii:
Generalităţi, Organizarea turei de serviciu. Operaţiuni pentru desfăşurarea
intervenţiei la incendii; Obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă,
Utilizarea, întreţinerea şi depozitarea echipamentului special de protecţie,
Organizarea acţiunilor de intervenţie. Echiparea şi îndatoririle personalului
destinat intervenţiei la incendii, Dispoziţii finale.

18.

Intervenţia serviciilor de urgenţă profesioniste în acţiuni de căutare - salvare: Ordinul I.G. nr. 1415/IG/2013 Generalităţi; Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei; Tehnici de salvare;
Instrucţiuni privind intervenţia
Salvarea persoanelor blocate în spaţii libere aflate sub dărâmături; Metode serviciilor de urgenţă profesioniste în
de salvare a victimelor de la înălţime; Evacuarea victimelor din zona de risc; acţiuni de căutare - salvare - ISU 02, cu
Măsuri de siguranţă şi securitate a muncii.
modificările şi completările ulterioare;

19.

Organizarea şi funcţionarea bazelor de operaţii pentru situaţii de urgenţă:
Principii generale. Organizarea şi funcţionarea bazelor de operaţii,
Atribuţiile personalului desfăşoară activităţi în cadrul bazei de operaţii,
Dispoziţii finale.
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Ordinul I.G. nr. 1413/IG din
29.07.2013 - Instrucţiuni privind
intervenţia serviciilor de urgenţă
profesioniste - Intervenţie la incendii ISU 01, cu modificările şi completările
ulterioare;

Ordinul I.G. nr. 160/IG din 04.08.2015
- Instrucţiuni de organizare şi
funcţionare a bazelor de operaţii pentru
situaţii de urgenţă - ISU 09, cu
modificările şi completările ulterioare;
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20.

Organizarea voluntarilor; Condiții pentru desfășurarea activității de
voluntariat; Dispoziții finale.

Comisia concurs
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O.I.G. nr. 211/2016 privind organizarea
și desfășurarea activităților de
voluntariat în cadrul I.S.U. cu
modificările și completările ulterioare;

