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pentru concursurile organizate
din cadrul inspecțiilor de prevenire 
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ACTE NORMATIVE 

1. 
HGR nr. 762/2008 pentru aprobarea 
Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor 
de urgenţă 

2. 
Legea nr. 307/2006privind apărarea împotriva 
incendiilor 

3. Legea nr. 481/2004privind protecţia civilă
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Legea nr. 252/2003privind registrul unic de 
control 
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Ordonanţa  Guvernului nr. 2/2001 
regimul juridic al contravenţiilor

6. 
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 
reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor 
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HGR nr. 915/2015 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 
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Tematica și bibliografia* 
e în vederea ocupării posturilor vacante de 

țiilor de prevenire – Compartimentul control și activități 
, prin încadrare directă și/sau prin trecerea maiștrilor militari/subofi

în corpul ofițerilor 
 

Tematică

 
ACTE NORMATIVE SPECIFICE ATRIBUȚIILOR POSTURILOR

 
HGR nr. 762/2008 pentru aprobarea 
Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor 1.  

Strategia naţională de prevenire a 
urgenţă 

Legea nr. 307/2006privind apărarea împotriva 
2.  

Dispoziții generale;  
Obligații privind apărarea împotriva incendiilor
Exercitarea autorității de stat în domeniul 
apărării împotriva incendiilor
Serviciile de urgență voluntare 
Răspunderea juridică;  
Dispoziții finale 

privind protecţia civilă 3.  

Dispoziţii generale; 
Organizarea protecţiei civile;
Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor
Atribuţii şi obligaţii privind protecţia civilă
Contravenţii şi sancţiuni;  
Dispoziţii tranzitorii şi finale

nr. 252/2003privind registrul unic de 
4.  Prevederi privind Registrul Unic de Control

nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor 

5.  

Dispoziții generale;  
Constatarea contravenţiei; 
Aplicarea sancțiunilor contraven
Căile de atac; 
Executarea sancţiunilor contravenţionale

nr. 27/2002 privind  
reglementarea activităţii de soluţionare a 6.  

Reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor 

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 

7.  

Criterii 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, 
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în vederea ocupării posturilor vacante de ofițer 
și activități 

militari/subofițerilor 

Tematică 

ȚIILOR POSTURILOR 

Strategia naţională de prevenire a situaţiilor de 

ții privind apărarea împotriva incendiilor;  
ții de stat în domeniul 

apărării împotriva incendiilor;  
voluntare și private;  

Organizarea protecţiei civile; 
Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor;  
Atribuţii şi obligaţii privind protecţia civilă; 

 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Prevederi privind Registrul Unic de Control 

 
contravenționale; 

Executarea sancţiunilor contravenţionale 

activităţii de soluţionare a 

Criterii pentru oprirea funcţionării ori utilizării 
construcţiilor sau amenajărilor determinate de 

vă a cerinţei de securitate la 
incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii 
ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, 
neasigurarea stabilităţii elementelor portante, 
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Bibliografie Tematică 

intervenţie, neasigurarea stabilităţii 
elementelor portante, respectiv a limitării 
propagării focului şi fumului în interiorul 
edificiului şi la vecinătăţi 

respectiv a limitării propagării focului şi fumului 
în interiorul edificiului şi la vecinătăţi 

8. 
HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor la normele de 
prevenire şi stingere a incendiilor 

8.  
Stabilirea și sancționarea contravențiilor la 
normele de prevenire și stingere a incendiilor 

9. 

HGR nr. 571/2016 pentru aprobarea 
categoriilor de construcţii şi amenajări care se 
supun avizării şi/sau autorizării privind 
securitatea la incendiu 

9.  
Categorii de construcţii şi amenajări care se 
supun avizării şi/sau autorizării privind 
securitatea la incendiu 

10. 
Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor 

10.  

Dispoziţii generale;  
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare 
împotriva incendiilor;  
Norme generale de apărare împotriva incendiilor 
la proiectarea şi executarea construcţiilor, 
instalaţiilor şi amenajărilor; 
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 

11. 

Ordinul MAI nr. 89/2013  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 

11.  

Definire, obiective, domenii şi forme ale 
activităţii de prevenire; 
Organizarea şi conducerea structurilor de 
prevenire, atribuţii şi planificarea activităţii de 
prevenire: 

 Atribuţiile inspecţiilor judeţene; 
 Planificarea activităţii de prevenire 

Dispoziții specifice 
 Controlul de prevenire 
 Informare preventivă 
 Constatarea şi sancţionarea 

contravenţiilor; 
 Alte forme ale activităţii de prevenire 

12. 

Ordinul MAI nr. 160/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului de planificare, organizare, 
desfăşurare şi finalizare a activităţii de 
prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de 
serviciile voluntare şi private pentru situaţii 
de urgenţă 

12.  

Dispoziţii generale; 
Planificarea şi organizarea activităţii de 
prevenire; 
Desfăşurarea şi finalizarea activităţii de 
prevenire. 

13. 
Ordinul MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea 
Dispoziţiilor generale privind instruirea 
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă 

13.  
Dispoziţiile generale privind instruirea 
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă 

14. 

Ordinul MAI nr. 138/2015 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind utilizarea, 
verificarea, reîncărcarea, repararea şi 
scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu 

14.  
Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, 
reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a 
stingătoarelor de incendiu   
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15. 

Ordinul MAI nr. 14 din 2009 pentru 
aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor la amenajări temporare 
în spaţii închise sau în aer liber 

15.  

Dispoziţiile generale de apărare împotriva 
incendiilor la amenajări temporare în spaţii 
închise sau în aer liber 
 

16. 

Ordinul MI nr. 108/2001 pentru aprobarea 
Dispoziţiilor generale privind reducerea 
riscurilor de incendiu generate de încărcări 
electrostatice - D.G.P.S.I.-004 

16.  
Dispoziţiile generale privind reducerea riscurilor 
de incendiu generate de încărcări electrostatice 

17. 

Ordinul comun al M.A.I. şi al M.A.D.R. nr. 
605/579 din 2008 pentru aprobarea   
Dispoziţiilor   generale  de  apărare împotriva 
incendiilor pe timpul utilizării focului deschis 
la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi 
resturi vegetale 

17.  

Dispoziţiile   generale  de  apărare împotriva 
incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la 
arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi 
vegetale 

18. 

Ordinul MAInr. 166 din 2010 pentru 
aprobarea Dispoziţiilor generale privind 
apărarea împotriva incendiilor la construcţii si 
instalaţiile aferente 

18.  
Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva 
incendiilor la construcţii si instalaţiile aferente 

19. 

Ordinul MAInr. 87 din 2010 pentru aprobarea 
Metodologiei de autorizare a persoanelor care 
efectuează lucrări în domeniul apărării 
împotriva incendiilor 

19.  
Metodologia de autorizare a persoanelor care 
efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva 
incendiilor 

20. 

Ordinul comun al MAI și MDRAP 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 

20.  

Dispoziţiile generale de apărare împotriva 
incendiilor la structuri de primire turistice, 
unități de alimentație publică și unități de 
agrement 

21. 

Ordinul comun al MAI și MC nr. 28/2338 din 
2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale 
de apărare împotriva incendiilor la obiective 
de cult 

21.  
Dispoziţiile generale de apărare împotriva 
incendiilor la obiective de cult 

22. 

Ordinul MAI nr. 187 din 2010 pentru 
aprobarea Dispoziţiilor generale privind 
apărarea împotriva incendiilor la spații pentru 
comerț 

22.  
Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva 
incendiilor la spații pentru comerț 

23. 

Ordinul MAI nr. 211 din 2010 pentru 
aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor la ateliere și spații de 
întreținere și reparații 

23.  
Dispoziţiile generale de apărare împotriva 
incendiilor la ateliere și spații de întreținere și 
reparații 

24. 

Ordinul MAI nr. 262 din 2010 pentru 
aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor la spații și construcții 
pentru birouri 

24.  
Dispoziţiile generale de apărare împotriva 
incendiilor la spații și construcții pentru birouri 

25. 

Ordinul comun al MAI și MS nr. 146/1427 
din 2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor 
generale de apărarea împotriva incendiilor la 
unități sanitare 

25.  
Dispoziţiile generale de apărarea împotriva 
incendiilor la unități sanitare 

26. 

Ordinul MAI nr. 1.489 din 2006  pentru 
aprobarea Codului de etică şi deontologie a 
personalului din Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă şi din structurile 
subordonate 

26.  
Codul de etică şi deontologie a personalului din 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 
şi din structurile subordonate 
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REGLEMENTĂRI TEHNICE 

 

27. 
Normativ privind siguranța la foc a 
construcțiilor indicativ P 118/99 (ediția I) 

27.  Prevederi comune tuturor construcțiilor. 

28. 
Normativ privind securitatea la incendiu a 
construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de 
stingere, indicativ P118/2-2013 

28.  

Proiectarea și executarea instalațiilor de stingere 
cu apă a incendiilor: 

 Instalații cu hidranți de incendiu interiori. 
Exploatarea instalațiilor de stingere a 
incendiilor: 

 Organizarea exploatării instalațiilor de 
stingere a incendiilor; 

 Exploatarea instalațiilor de stingere cu 
apă a incendiilor. 
 

29. 

Normativ privind securitatea la incendiu a 
construcțiilor, Partea a III-a - instalații de 
detectare, semnalizare si avertizare, indicativ 
P118/3-2015 

29.  

Prevederi generale privind executarea și 
exploatarea instalațiilor de detectare, 
semnalizare și avertizare a incendiilor în 
construcții: 

 Utilizarea sistemului; 
 Mentenanța IDSAI; 

30. 
Normativ privind proiectarea, execuția și 
exploatarea instalațiilor electrice aferente 
clădirilor, indicativ I7-2011 

30.  

Instalații electrice pentru alimentarea 
receptoarelor cu rol de securitate la incendiu. 
Instalații electrice pentru iluminatul de siguranță. 
Condiții de alimentare și de funcționare. 

 

* NOTĂ:Actele normative precizate se vor studia având în vedere toate evenimentele 

legislative intervenite până la datapublicării anunțului de concurs. 
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