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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea postului de Șef Gardă Intervenție- stingere

Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tematică

Bibliografie

Organizarea serviciului de permanență în Inspectoratul Ordinul I.G. nr.13/I.G./2019 privind
General pentru Situații de Urgență și unitățile subordonate. organizarea și executarea serviciului de
permanență în I.G.S.U. și unitățile
subordonate.
Organizarea formării profesionale continue a O.I.G. nr. 3/IG din 22.03.2021 privind
personalului operativ; Planificarea programului de formare organizarea şi desfăşurarea formării
profesională continua a personalului operativ în subunitați profesionale continue a personalului
și poligoane de pregatire; Evaluarea personalului operativ. operativ din subunitățile de intervenție ale
Precizări privind organizarea și desfășurarea pregătirii serviciilor de urgență profesioniste – ISU
speciale în bazele de pregătire și centrele de formare sau 06/2021
antrenament a personalului operativ din subunități; O.I.S. nr. 1203/21/I-DB din 31.03.2021
Documentele necesare planficării, conducerii și desfășurării privind formarea profesională continuă a
formării profesionale continue ce se întocmesc la nivelul personalului operativ din I.S.U. Dâmbovița.
subunităților; Modele de documente de planificare a
formării profesionale continue a personalului operativ.
Planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi OMAI nr. 1134/2006 pentru aprobarea
conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de Regulamentului
privind
planificarea,
urgenţă profesioniste:
pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi
Dispoziţii generale; Planificarea, pregătirea, organizarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale
desfăşurarea intervenţiei; Documente de planificare, serviciilor de urgenţă profesioniste, cu
pregătire, organizare, conducere, raportare, evidenţă şi modificările şi completările ulterioare.
analiză a acţiunilor de intervenţie; Dispoziţii finale.
Intervenţia serviciilor profesioniste pentru situaţii de Ordinul I.G. nr. 1413/IG din 29.07.2013
urgenţă la incendii: Generalităţi; Organizarea turei de pentru aprobarea Instrucţiunilor privind
serviciu; Operaţiuni pentru desfăşurarea intervenţiei la intervenţia
serviciilor
de
urgenţă
incendii; Obligaţii privind sănătatea şi securitatea în profesioniste - Intervenţie la incendii - ISU
muncă;
Utilizarea,
întreţinerea
şi
depozitarea 01, cu modificările şi completările
echipamentului special de protecţie; Organizarea acţiunilor ulterioare.
de intervenţie; Echiparea şi îndatoririle personalului
destinat intervenţiei la incendii; Dispoziţii finale.
Intervenţia serviciilor de urgenţă profesioniste în acţiuni Ordinul I.G. nr. 1415/IG/2013 pentru
de căutare - salvare: Generalităţi; Organizarea şi aprobarea Instrucţiunilor privind intervenţia
desfăşurarea intervenţiei; Tehnici de salvare; Salvarea serviciilor de urgenţă profesioniste în acţiuni
persoanelor blocate în spaţii libere aflate sub dărâmături; de căutare - salvare - ISU 02, cu
Metode de salvare a victimelor de la înălţime; Evacuarea modificările şi com pletările ulterioare.
victimelor din zona de risc; Măsuri de siguranţă şi
securitate a muncii.
Notiuni despre incendiu; Dezvoltarea incendiului; Ordinul I.G. nr. 1416/IG/2013 pentru
Stingerea incediilor; Etapele binomului de intervenție în aprobarea Ghidului privind tehnica și tactica
acțiunea de pătrundere.
stingerii incendiilor – ISU 04, cu
modificările şi completările ulterioare.
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Cercetarea și stabilirea cauzelor probabile de incendiu.
7.

8.

9.

O.I.G. nr.786/I.G. din 20.08.2010 pentru
aprobarea metodologiei de cercetare și
stabilirea cauzelor probabile de incendiu.

Pregătirea răspunsului;
O.I.G. nr.4303/I.G. din 28.01.2020 pentru
Organizarea misiunilor operative;
aprobarea dispozițiilor tehnice de aplicare a
Desfășurarea acțiunilor de intervenție;
regulamentului privind planificarea,
Coordonarea și conducerea misiunilor operative;
pregătirea, organizarea, desfășurarea și
Evidența, analiza, evaluarea și raportarea misiunilor conducerea acțiunilor de intervenție.
operative.
Îndatoririle și drepturile cadrelor militare;
Legea 80/1995 – Statutul cadrelor militare
Aprecierea, încadrarea și promovarea în funcție a
cu modificările și completările ulterioare.
cadrelor militare.

Tipuri de relații și comportamentul personalului din armata Ordinul MapN nr. M38 din 15.03.2016
României;
pentru aprobarea RG 1,Regulamentul de
10. Învoiri, permisii, concedii;
ordine interioară în unitate cu modificările și
Ținuta militarilor.
completările ulterioare.
Notă: Actele normative se studiază, actualizate cu toate elementele legislative intervenite până la data desfășurării
interviului.

COMISIA DE CONCURS:
Președinte: ________________________________________
Membrii: ________________________________________
________________________________________
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