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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 
aferente concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de execuție de ofițer din 
cadrul Compartimentelor Avizare-Autorizare, cu recrutare prin încadrare directă 

 
 
 

Nr. 
crt. BIBLIOGRAFIE* TEMATICĂ 

1.  
Legea  nr. 307 din 2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor; 

Obligații privind apărarea împotriva 
incendiilor.  
Exercitarea  autorității de stat în domeniul 
apărării împotriva incendiilor. 
Răspunderea juridică în domeniul apărării 
împotriva incendiilor. 

2.  
Legea nr. 481 din 2004 privind protecția 
civilă; 

Drepturi și obligațiile  cetățenilor  privind 
protecția civilă.  
Atribuții și obligații privind protecția civilă. 

3.  

Hotărârea Guvernului României nr. 
571/2016 pentru aprobarea categoriilor de 
construcții și amenajări care se supun 
avizării și/sau autorizării privind 
securitatea la incendiu; 

Categorii de construcții și amenajări care se 
supun avizării și/sau autorizării privind 
securitatea la incendiu.  

4.  

Hotărârea Guvernului României nr. 
862/2016 pentru aprobarea categoriilor de 
construcții la care este obligatorie 
realizarea adăposturilor de protecție 
civilă, precum și a celor la care se 
amenajează puncte de comandă de 
protecție civilă; 

Categorii de construcții la care este obligatorie 
realizarea adăposturilor de protecție civilă, 
precum și a celor la care se amenajează puncte 
de comandă de protecție civilă. 

5.  

Normele metodologice privind avizarea și 
autorizarea de securitate la incendiu și 
protecție civilă aprobate cu Ordinul 
ministrului afacerilor interne nr. 
129/2016;  

Norme metodologice privind avizarea și 
autorizarea de securitate la incendiu și protecție 
civilă. 

6.  

Regulamentul de planificare, organizare, 
pregătire și desfășurare a activității de 
prevenire a situațiilor de urgență 
executate de Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență și structurile 
subordonate aprobat cu Ordinul 
ministrului afacerilor interne nr. 89/2013 

 Definire, obiective, domenii și forme ale 
activității de prevenire. 
 Dispoziții specifice: 

 Controlul de prevenire;  
 Avizare, autorizare, acord; 
 Asistență tehnică de specialitate 
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7.  

Regulamentul privind clasificarea și 
încadrarea produselor pentru construcții 
pe baza performanțelor de comportare la 
foc aprobat cu Ordinul comun al 
ministrului transporturilor, construcțiilor 
și turismului nr.1822/2004 și al 
ministrului administrației și internelor 
nr.394/2004, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Clasificarea și încadrarea produselor pentru 
construcții pe baza performanțelor de 
comportare la foc: 
 clase de performanță pentru 
comportarea la foc; 
 clasificarea produselor pentru 
construcții pe baza performanțelor de reacție 
la foc; 
 clasificarea performanțelor de rezistență 
la foc a produselor pentru construcții și a 
subansamblurilor de construcții; 

REGLEMENTĂRI TEHNICE 

8.  
Normativ privind siguranța la foc a 
construcțiilor indicativ P 118/99 (ediția 
I); 

Generalități 
Condiții generale de performanță a 
construcțiilor. 

9.  
Normativ privind securitatea la incendiu a 
construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de 
stingere, indicativ P118/2-2013; 

Proiectarea și executarea instalațiilor de 
stingere cu hidranți interiori 
Stații de pompare a apei și compresoare de aer 
destinate stingerii incendiilor. 

10.  

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

Alegerea detectoarelor și a declanșatoarelor 
manuale de alarmare; 
Condiții privind amplasarea detectoarelor și a 
declanșatoarelor manuale de alarmare; 
Alegerea dispozitivelor de alarmare. 

11.  

Normativ privind proiectarea, execuția și 
exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare a localităților. Indicativ   
NP 133-2013; 

Hidranți exteriori de incendiu în localități. 

12.  
Normativ  pentru  proiectarea,  execuția  
și exploatarea instalațiilor electrice 
aferente clădirilor, indicativ I 7—2011; 

Instalații electrice pentru iluminatul de 
siguranță;  
Condiții de alimentare și de funcționare. 

13.  

Normele tehnice privind proiectarea si 
executarea si executarea adăposturilor de 
protecție civila în cadrul construcțiilor 
noi, aprobate cu Decizia Primului 
ministru nr.177/1999. 

Proiectarea adăposturilor de protecție civilă. 
Instalații. 
 

 

* Notă: Se va avea în vedere legislația cu modificările și completările ulterioare în vigoare la data 
publicării prezentului anunț 

Comisia centrală de concurs 
 

 


