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COMISIA CENTRALĂ DE CONCURS

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru concursurile privind ocuparea posturilor vacante de ofițer
țer de execuție,
execuție
prin trecerea maiștrilor
maiștrilor militari și subofițerilor în corpul ofițerilor,
din cadrul Centrului Opera
Operațional - Compartimentul Analiză, Evaluare
și Coordonare Intervenție

Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

TEMATICA
Statutul cadrelor militare: dispozi
dispoziții generale;
îndatoririle și drepturile cadrelor militare;
acordarea gradelor și înaintarea cadrelor
militare în gradele următoare
următoare.
Dispoziţii generale; Informaţii secrete de stat;
Informaţii secrete de serviciu; Obligaţii,
răspunderi şi sancţiuni.
Protecția
ția civilă în România: dispoziţii
generale; organizarea
rganizarea protecţiei civile;
civile
drepturile şi obligaţiile cetăţenilor;atribuţii şi
obligaţii privind protecţia civilă; pregătirea
pentru protecția
ția civilă; protecția populației și a
bunurilor materiale.
Apărarea împotriva incendiilor: dispoziții
dispozi
generale; obligații
ții privind apărarea împotriva
incendiilor; exercitarea autorită
autorității de stat în
domeniul apărării împotriva incendiilor;
serviciile de urgență
ță voluntare și private.
private
Sistemul Național
țional de Management al
Situațiilor
țiilor de Urgență: dispoziții generale;
organizarea Sistemului Național;
Na
atribuțiile
componentelorr
Sistemului
Na
Național;
dispozițiile
țiile finale și tranzitorii
tranzitorii.
Organizarea și funcționarea Inspectoratului
General pentru Situații
ții de Urgență: atribuţii;
organizare
şi
funcţionare;
personalul,
drepturile şi îndatoririle acestuia pentru

BIBLIOGRAFIA
Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind
statutul cadrelor militare.
militare
Legea nr. 182/2002 privind protecţia
informaţiilor clasificate;
clasific

Legea nr. 481/2004 privind protecţia
civilă, republicată.

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006
privind apărarea împotriva incendiilor,
republicată.

O.U.G. nr. 21 din 15.04.2004 privind
Sistemul Național
țional de Management al
Situațiilor
țiilor de Urgență
Urgență.
H.G.R. nr. 1490 din 09.09.2
09.09.2004 pentru
aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare și a
organigramei Inspectoratului General
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

îndeplinirea atribuţiilor specifice; dispoziţii
finale.
Serviciile de urgență profesioniste: dispoziții
generale; principii de organizare și
funcționare;
atribuții;
personalul
inspectoratelor pentru situații de urgență și
atribuțiile acestuia.
Managementul tipurilor de risc: dispoziții
generale; autorități responsabile pe tipuri de
risc; domenii de acțiune; comandantul acțiunii
și comandantul intervenției; repartizarea
funcțiilor de sprijin; dispoziții finale; lista
activităților specifice care se îndeplinesc în
cadrul funcțiilor de sprijin.
Planificarea,
pregătirea,
organizarea,
desfășurarea și conducerea acțiunilor de
intervenție ale serviciilor de urgență
profesioniste: dispoziții generale; planificarea,
pregătirea, organizarea și desfășurarea
intervenției; documente de planificare,
pregătire, organizare, conducere, raportare,
evidență și analiză a acțiunilor de intervenție.
Condiţiile de acordare a recompenselor
morale, financiare şi materiale cadrelor
militare din Ministerul Afacerilor Interne, a
nivelului structurilor la care se constituie
consiliile de onoare, a modului de constituire
şi a procedurilor de lucru ale acestora, precum
şi a unor aspecte procedurale referitoare la
procedura disciplinară: Dispoziţii generale.
Recompense morale, financiare şi materiale.
Consiliile de onoare. Aspecte procedurale
referitoare
la
procedura
disciplinară.
Dispoziţii finale.
Planul roşu de intervenţie: Competenţe de
întocmire, avizare şi aprobare, Instituţiile cu
atribuţii în domeniu şi responsabilităţile
acestora, Domeniul de aplicare, Activarea şi
declanşarea planului roşu de intervenţie,
Fluxul decizional, Comanda şi controlul,
Comunicaţiile, Informarea publicului şi a
mass-media.
Criterii de performanţă privind structura
organizatorică
şi
dotarea
serviciilor
profesioniste pentru situaţii de urgenţă: criterii
generale; criterii operaţionale; cerinţe privind
dotarea.
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pentru Situații de Urgență.
H.G.R. nr. 1492 din 09.09.2004
privind principiile de organizare,
funcționare și atribuțiile serviciilor de
urgență profesioniste.

H.G.R. nr. 557 din 2016 privind
managementul tipurilor de risc.

O.M.A.I. nr. 1134/ 2006 pentru
aprobarea Regulamentului privind
planificarea, pregătirea, organizarea,
desfășurarea și conducerea acțiunilor
de intervenție ale serviciilor de
urgență profesioniste.
O.M.A.I. nr. 135 din 25.11.2019
privind stabilirea condiţiilor de
acordare a recompenselor morale,
financiare şi materiale cadrelor
militare din Ministerul Afacerilor
Interne, a nivelului structurilor la care
se constituie consiliile de onoare, a
modului de constituire şi a
procedurilor de lucru ale acestora,
precum şi a unor aspecte procedurale
referitoare la procedura disciplinară.

Ordin
comun
M.S./M.A.I.
nr.
1168/203 din 2010 pentru aprobarea
Planului roşu de intervenţie.

O.M.A.I. nr. 360 din 14.09.2004
pentru aprobarea Criteriilor de
performanţă
privind
structura
organizatorică şi dotarea serviciilor
profesioniste pentru situaţii de
urgenţă.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Disciplina militară: dispoziții generale;
recompense; abateri de la disciplina militară;
sancțiuni disciplinare.
Misiunea generală şi punerea în aplicare;
Misiunile autorităţilor şi instituţiilor cu rol
principal și a celor care asigură funcţii de
sprijin; Întrebuinţarea structurilor aflate în
coordonarea Departamentului pentru Situaţii
de Urgenţă; Conducerea acţiunilor de răspuns.
Misiunea generală şi execuţie; Misiunile
autorităţilor; Întrebuinţarea structurilor aflate
în coordonarea Departamentului pentru
Situaţii de Urgenţă; Coordonarea şi
conducerea acţiunilor de răspuns.
Misiunea generală şi execuţie; Misiunile
autorităţilor; Întrebuinţarea structurilor aflate
în coordonarea Departamentului pentru
Situaţii de Urgenţă; Coordonarea şi
conducerea acţiunilor de răspuns.
Cercetarea şi stabilirea cauzelor probabile de
incendiu: dispoziţii generale;componenţa
comisiei; activitatea comisiei de cercetare şi
stabilire a cauzelor probabile de incendiu;
raportul de constatare tehnico-ştiinţifică.
Intervenția serviciilor profesioniste pentru
situații de urgență la incendii: organizarea
turei de serviciu; echiparea și îndatoririle
personalului destinat intervenției la incendii;
organizarea
acțiunilor
de
intervenție;
operațiuni pentru desfășurarea intervenției la
incendii.
Intervenția serviciilor de urgență profesioniste
în acţiuni de căutare - salvare: generalități;
organizarea și desfășurarea intervenției;
tehnici de salvare; salvarea persoanelor
blocate în spații libere aflate sub dărâmături;
metode de salvare a victimelor de la înălțime;
evacuarea victimelor salvate.
Tehnica și tactica stingerii incendiilor:
dezvoltarea incendiului; stingerea incendiilor
la clădiri, depozite de mărfuri și complexe
comerciale, săli aglomerate, obiective din
industria alimentară și industria prelucrării
lemnului; tehnici și substanțe de stingere a
incendiilor.
Planificarea, desfășurarea și evaluarea
exercițiilor
în
I.G.S.U.
și
unitățile
subordonate: dispoziții generale; niveluri și
tipuri de exerciții; planificarea și desfășurarea
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O.M.Ap.N. nr. M.64 din 10.06.2013
pentru aprobarea Regulamentului
disciplinei militare.
Concepţia Naţională de Răspuns Post
Seism nr. 104529/2021.

Concepţia Naţională de Răspuns la
Inundaţii nr. 1510/OP/2018.

Concepţia Naţională de Răspuns în
caz de Incendii de Pădure nr. 93152/
2018.
O.I.G. nr. 786/IG din 20.08.2010
pentru aprobarea Metodologiei de
cercetare şi stabilire a cauzelor
probabile de incendiu.
O.I.G. nr. 1413/IG din 29.07.2013 Instrucțiuni
privind
intervenția
serviciilor de urgență profesioniste Intervenție la incendii - ISU 01.

O.I.G. nr. 1415/IG din 29.07.2013 Instrucțiuni
privind
intervenția
serviciilor de urgență profesioniste - în
acţiuni de căutare – salvare - ISU 02.

O.I.G. nr. 1416/IG din 29.07.2013 Ghid privind tehnica și tactica
stingerii incendiilor - ISU 04.

O.I.G. nr. 10/IG din 17.04.2019 –
pentru
aprobarea
Instrucţiunilor
privind planificarea, desfăşurarea şi
evaluarea exerciţiilor în IGSU şi
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22.

23.

exercițiilor, analiza, evaluarea și lecțiile
învățate;
responsabilitățile
personalului;
dispoziții finale.
Dispoziții Generale, Planificarea Răspunsului,
Pregătirea
Răspunsului,
Organizarea
Misiunilor Operative, Desfășurarea Acțiunilor
de Intervenție, Concepţia Specifică de Acţiune
în Situaţii de Urgenţă, Coordonarea și
Conducerea Misiunilor Operative, Anexele 1
– 8.
Dispoziții Generale, Documente pentru
Planificarea Misiunilor Operative, Documente
pentru Pregătirea Intervenției, Documente
pentru Organizarea Misiunilor Operative,
Documente pentru Desfășurarea Acțiunilor de
Intervenție, Documente pentru Evidența,
Analiza, Raportarea și Evaluarea Acțiunilor
de Intervenție, Anexele 1-28.

unităţile subordonate - ISU 10.

OIG nr. 4018_IG din 17.06.2022
pentru aprobarea Concepţiei Generale
privind
planificarea,
pregătirea,
organizarea și desfăşurarea acţiunilor
de răspuns.
OIG nr. 4019_IG din 17.06.2022
pentru aprobarea Dispozițiilor Tehnice
de elaborare a documentelor de
planificare,
pregătire,organizare,
conducere, desfăşurare, evidenţă,
analiză, raportare și evaluarea
acţiunilor de intervenție ale serviciilor
profesioniste pentru situaţii de
urgenţă.

NOTĂ: Se studiază actele normative menționate în bibliografie cu toate modificările
și completările în vigoare la data publicării anunțului.

COMISIA CENTRALĂ DE CONCURS

NESECRET
Pagina nr. 4

