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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

pentru concursurile privind ocuparea posturilor vacante de ofițer din  
cadrul structurii Informare și Relații Publice, prin încadrare directă și / sau trecerea 

maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor 
 
 

TEMATICĂ: 
 

1. Ghid de comunicare, Editura Ministerului Afacerilor Interne, 2013: Instrumente de 
lucru în relaţia cu presa; Purtătorul de cuvânt; Criza mediatică; 

2. Ghid de comunicare prin intermediul reţelelor sociale pentru administraţia 
publică din România: Facebook și Youtube; Glosar; 

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Normele 
metodologice de aplicare: Accesul la informațiile de interes public; 

4. Strategia națională de comunicare și informare publică pentru situații de urgență, 
aprobată prin HG nr. 548/2008: Informare publică; Tipurile de activități pentru informare 
publică; Canale și instrumente pentru informare publică; Aspecte-cheie la care trebuie să 
facă referire informarea populației; 

5. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 201/2016 privind organizarea și 
desfășurarea activității de informare publică și relații publice în Ministerul Afacerilor 
Interne: Dispoziţii generale; Organizarea și desfășurarea activităţii de informare publică şi 
relaţii publice; Atribuţiile personalului specializat; Mijloacele de informare în masă 
centrale şi teritoriale ale MAI; Relaţiile cu comunitatea; Evaluarea activităţii de informare 
publică şi relaţii publice; Standarde şi reguli de comunicare publică; 

6. Regulament nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date: 
Dispoziții generale; Principii; Dispoziţii referitoare la situaţii specifice de prelucrare; 

7.  OG nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor: activitatea 
de soluţionare a petiţiilor; 

8.  LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională 
în administraţia publică: Dispoziţii generale; Proceduri privind participarea cetăţenilor şi a 
asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de 
luare a deciziilor; 

9.  Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare  a conținutului 
audiovizual: Protecția demnității umane și a dreptului la propria imagine; Dreptul la 
replică și la rectificare; Campanii noncomerciale; 

10. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 
completările ulterioare: Dispozițiile generale și obligațiile privind apărarea împotriva 
incendiilor; Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
Răspunderea juridică; 
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11. Hotărârea nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori 
utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de 
securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de 
intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării 
focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți: Dispunerea măsurii 
complementare de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor; 

12. Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată: Dispoziții generale; 
Organizarea protecţiei civile; Atribuții și obligații privind protecția civilă; Pregătirea 
pentru protecţia civilă; Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale; Limitarea şi 
înlăturarea urmărilor situaţiilor de protecţie civilă; Contravenţii şi sancţiuni; 

13. OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare: Definiţii şi concepte uzitate în domeniul 
managementului situaţiilor de urgenţă; Principiile managementului situaţiilor de urgenţă; 
Organizarea Sistemului Naţional pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă; Atribuțiile 
componentelor Sistemului Național; 

14. HG nr.1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 
organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare: Unităţi şi structuri specializate aflate în subordinea inspectoratului 
general; Organizarea şi funcţionarea IGSU; 

15. HG nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile 
serviciilor de urgență profesioniste: Principiile organizării şi funcţionării inspectoratelor 
pentru situaţii de urgenţă; Structuri specializate ce funcţionează în subordinea 
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă; Elemente avute în vedere la dimensionarea 
structurilor organizatorice ale serviciilor de urgenţă profesioniste; Organizarea, 
funcţionarea şi principalele atribuţii ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene; 
Personalul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi atribuţiile acestuia; 

16. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările 
ulterioare: Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare; Interzicerea sau restrângerea 
exerciţiului unor drepturi şi libertăţi; Provenienţa ofiţerilor, maiştrilor militari şi 
subofiţerilor; Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele următoare. 
Aprecierea, încadrarea și promovarea în funcție a cadrelor militare. Trecerea în rezervă 
sau direct în retragere a cadrelor militare; 

17. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 1489/2006 pentru aprobarea Codului 
de etică şi deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi 
din structurile subordonate: Reguli de conduită; 

18. Constituția României* Republicată: Principiile generale; Drepturile și libertățile 
fundamentale; Îndatoririle fundamentale; 

19. Hotărârea nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc: Dispoziții 
generale; Autorități responsabile pe tipuri de risc; Domenii de acțiune; Repartizarea 
funcțiilor de sprijin; 

20. Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*) privind reutilizarea informaţiilor 
din instituţiile publice. 
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BIBLIOGRAFIE 
 

1. Ghid de comunicare, Editura Ministerului Afacerilor Interne, 2013 

Se poate descărca accesând link-ul: 
https://igsu.ro/Resources/biblioteca/Instructiuni/Ghid_de_comunicare.pdf  

2. Ghid de comunicare prin intermediul reţelelor sociale pentru administraţia publică 
din România, realizat de Cancelaria Prim-Ministrului prin Direcţia Servicii Online şi 
Design, în parteneriat cu Digital Diplomacy 

Se poate descărca accesând link-ul: 
http://digitaldiplomacy.ro/ghid-de-comunicare-social-media-pentru-administratia-publica-
din-romania/ 

3. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 
și completările ulterioare; 

4. HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
544/2001, cu modificările și completările ulterioare prevăzute de HG nr.478/2016; 

5. HG nr. 548/2008 pentru aprobarea Strategiei națională de comunicare și informare 
publică pentru situații de urgență; 

6. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 201/2016 privind organizarea și 
desfășurarea activității de informare publică și relații publice în Ministerul Afacerilor 
Interne; 

7. Regulament nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

8. OG nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu 
modificările și completările ulterioare; 

9. Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 

10. Decizia CNA nr.220/2011 privind Codul de reglementare  a conținutului audiovizual; 

11. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 

12. Hotărârea nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori 
utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de 
securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de 
intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării 
focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți; 

13. Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată; 

14. OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 
modificările și completările ulterioare; 
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15. HG nr.1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 
organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

16. HG 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de 
urgență profesioniste, cu modificările și completările ulterioare; 

17. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

18. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 1489/2006 pentru aprobarea Codului de 
etică şi deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi 
din structurile subordonate; 

19. Constituția României* Republicată; 

20. Hotărârea nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

21. Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*) privind reutilizarea informaţiilor 
din instituţiile publice. 

 
 
 
    

*** ATENȚIE: Se va studia bibliografia actualizată și completată la data publicării 
anunțului de concurs! 
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