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COMISIA CENTRALĂ DE CONCURS

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru concursurile privind ocuparea posturilor vacante, prin încadrare directă
Ofițer specialist II - Înștiințare-Alarmare și Evacuare din cadrul
Compartimentelor Misiuni Protecție Civilă
I. TEMATICA:

1. Protecția civilă în România: dispoziții generale, atribuţii şi obligaţii privind protecţia civilă,
protecția populației și a bunurilor materiale;

2. Statutul cadrelor militare: dispoziții generale, îndatoririle și drepturile cadrelor militare,
acordarea gradelor și înaintarea cadrelor militare în gradele următoare;
3. Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență: dispoziții generale,
organizarea Sistemului Național; atribuțiile componentelor Sistemului Național;
4. Organizarea, funcționarea și principalele atribuții ale Departamentului pentru Situații de
Urgență;
5. Regimul stării de asediu şi regimul stării de urgență: dispoziţii generale, procedura
instituirii şi încetării stării de asediu şi a stării de urgenţă, competențe şi responsabilităţi,
ordonanţe militare şi ordine ale altor autorităţi publice, măsuri care se pot dispune pe durata
stării de asediu, măsuri care se pot dispune pe durata stării de urgenţă, dispoziţii finale.
6. Organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de
Urgență;
7. Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor
operative pentru situații de urgență: dispoziții generale, structuri organizatorice și
funcționarea acestora;
8. Strategia națională de protecție civilă: introducere, riscurile la care sunt supuse teritoriul şi
populaţia României, interesele naţionale şi obiectivul fundamental al protecţiei civile,
obiectivele protecţiei civile naţionale, misiuni strategice, conducerea Sistemului naţional de
protecţie civilă, organizarea Sistemului naţional al protecţiei civile, resursele protecţiei
civile;
9. Serviciile de urgență profesioniste: dispoziții generale, principii de organizare și
funcționare, atribuții, personalul inspectoratelor pentru situații de urgență și atribuțiile
acestuia;
10. Managementul tipurilor de risc: dispoziții generale, autorități responsabile pe tipuri de risc
și riscuri asociate, domenii de acțiune, comandantul acțiunii și comandantul intervenției,
repartizarea funcțiilor de sprijin, dispoziții finale, activități specifice care se îndeplinesc în
cadrul funcțiilor de sprijin;
11. Organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență: organizarea,
conducerea, executarea și asigurarea acțiunilor de evacuare, logistica, conținutul cadru al
planului de evacuare;
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12. Organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situații de urgență: principii
generale, organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi, coordonarea activităţilor
administrative în tabără;
13. Principiile evacuării în situații de conflict armat: dispoziţii generale, dimensiunea evacuării
în situaţii de conflict armat, asigurarea acţiunilor de evacuare;
14. Organizarea şi asigurarea acţiunilor de evacuare în situaţii de conflict armat: organizarea şi
conducerea acţiunilor de evacuare,asigurarea acţiunilor de evacuare, documente de
conducere a acţiunilor de evacuare în situaţii de conflict armat;
15. Organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în
situaţii de protecţie civilă: principii generale, organizarea şi asigurarea înştiinţării şi
alarmării; instalarea, întreţinerea, verificarea, repararea şi folosirea mijloacelor de
înştiinţare şi alarmare;
16. Sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei:descrierea
sistemului integrat de avertizare şi alarmare, cerinţe şi criterii de realizare şi instalare;
17. Regulamentul de aplicare a măsurilor de protecţie civilă în unităţile Ministerului
Administraţiei şi Internelor: dispoziţii generale, organizarea activităţii de protecţie civilă în
unităţile MAI, atribuţii pentru aplicarea măsurilor de protecţie civilă, protecţia personalului
şi a bunurilor materiale, intervenţia unităţilor MAI în situaţii de protecţie civilă, pregătirea
pentru protecţia civilă a personalului MAI, conducerea activităţilor de protecţie civilă,
cooperarea în situaţii de protecţie civilă;
18. Măsurile pentru avertizarea populaţiei din zonele expuse riscului la cutremur;
19. 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;
20. Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc
repartizate Ministerului Administraţiei şi Internelor: dispoziţii generale, structuri
organizatorice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă, responsabilităţile
structurilor din cadrul MAI cu atribuţii în gestionarea situaţiei de urgenţă, responsabilităţile
structurilor din subordinea/coordonarea instituţiilor publice centrale cu care se cooperează
în gestionarea situaţiei de urgenţă din domeniul de competenţă al MAI, conducerea şi
coordonarea, documente operative şi de conducere, dispoziţii finale, Anexa 1;
21. Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene
hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică
precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor
de apă şi poluări marine în zona costieră.
II. BIBLIOGRAFIA:
1. Lege nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, republicată;
2. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare;
3. OUG nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă;
4. OUG nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului
situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 21/2004
privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;
5. OUG nr. 1 din 21 ianuarie 1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgență;
6. HG nr. 94 din 12 februarie 2014 privind organizarea, funcționarea și componența
Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;
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7. HG nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă;
8. HG nr. 547 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de protecție civilă;
9. HG nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi
atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;
10. HG nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc;
11. OMAI nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și
asigurarea activității de evacuare în situații de urgență;
12. OMAI nr. 1494 din 7 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă;
13. HG nr. 1222 din 13 octombrie 2005 privind stabilirea principiilor evacuării în situaţii de
conflict armat;
14. OMAI nr. 1352 din 23 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a
activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor şi materialelor care conţin
informaţii clasificate, în situaţii de conflict armat;
15. OMAI nr. 1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de
protecţie civilă;
16. OMAI nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul
naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei;
17. OMAI nr. 224 din 11 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
măsurilor de protecţie civilă în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
18. OMAI nr. 171 din 08 martie 2007 privind unele măsuri pentru avertizarea populaţiei din
zonele expuse riscului la cutremur;
19. OMAI nr. 1134 din 13 ianuarie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea,
pregătirea, organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale serviciilor
de urgență profesioniste;
20. OMAI 181 din 12 august 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administraţiei şi
Internelor;
21. Ordinul ministrului apelor şi pădurilor şi al ministrului afacerilor interne nr. 459/78/2019
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă
hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale
pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră.
NOTĂ:Se studiază actele normative menționate în bibliografie cu toate modificările și

completările în vigoare la data publicării anunțului.
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