
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 
pentru concursurile privind ocuparea posturilor vacante de ofițeri de execuție,  prin  

trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor din cadrul Serviciilor 
pregătire pentru intervenție și reziliența comunităților 

(Ofițer I și Ofițer specialist I SPIRC) 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Tematică Bibliografie 

1. 

Statutul cadrelor militare: Dispoziţii generale, 
Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare, Provenienţa 
ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor,  Acordarea 
gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele 
următoare, Degradarea militară, Scoaterea din şi 
reluarea în evidenţa militară a ofiţerilor, maiştrilor 
militari şi subofiţerilor, Aprecierea, încadrarea şi 
promovarea în funcţie a cadrelor militare, Trecerea în 
rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare, 
limitele de vârstă şi stagiile minime în grad, Dispoziţii 
finale şi tranzitorii. 

Legea nr. 80 din 1995 privind Statutul 
cadrelor militare, cu modificările și 
completările ulterioare 

2. 

Apărarea împotriva incendiilor: Dispoziţii generale,  
Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, 
Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării 
împotriva incendiilor, Serviciile de urgenţă voluntare şi 
private, Răspunderea juridică, Dispoziţii finale. 

Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 

3. 

Protecţia civilă în România: Dispoziții generale, 
Organizarea protecției civile, Drepturile și obligațiile 
cetățenilor, Atribuții și obligații privind protecția 
civilă, Pregătirea pentru protecţia civilă, Protecţia 
populaţiei şi a bunurilor materiale, limitarea și 
înlăturarea urmărilor situațiilor de protecție civilă, 
Asigurarea materială și financiară 

Legea nr. 481 din 2004 privind protecţia 
civilă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 

4. 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă: Dispoziţii generale; Organizarea Sistemului 
Naţional; Atribuţiile componentelor Sistemului 
Naţional; Asigurarea resurselor umane, materiale şi 
financiare;  

OUG nr. 21 din 2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă, cu modificările și completările 
ulterioare 

5. Reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 

Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 2002 
privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor, cu modificările și 
completările ulterioare 
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6. 

Dispoziţii generale,  
Organizarea formării profesionale a adulţilor 
Autorizarea furnizorilor de formare profesională 
Evaluarea şi certificarea formării profesionale a 
adulţilor 

Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind 
formarea profesională a adulţilor, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

7. 

Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă: Dispoziţii 
generale, Atribuţii, Organizare şi funcţionare, 
Personalul, drepturile şi îndatoririle acestuia pentru 
îndeplinirea atribuţiilor specifice, Asigurarea materială, 
Dispoziţii finale. 

HG nr. 1490 din 09.09.2004 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare şi a organigramei 
Inspectoratului General pentru Situaţii de 
Urgenţă, cu modificările și completările 
ulterioare; 

8. 

Structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea 
şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru 
situaţii de urgenţă: Dispoziţii generale, Structuri 
organizatorice şi funcţionarea acestora, Atribuţii, 
Dotarea. 

HG nr. 1491 din 09.09.2004 pentru 
aprobarea Regulamentului - cadru privind 
structura organizatorică, atribuţiile, 
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi 
centrelor operative pentru situaţii de 
urgenţă, cu modificările și completările 
ulterioare; 

9. 

Serviciile de urgenţă profesioniste: dispoziţii 
generale; principii de organizare şi funcţionare; 
atribuţii; personalul inspectoratelor pentru situaţii de 
urgenţă şi atribuţiile acestuia, asigurarea materială, 
dispoziții finale. 

HG nr. 1492 din 09.09.2004 privind 
principiile de organizare, funcţionare şi 
atribuţiile serviciilor de urgenţă 
profesioniste, cu modificările și 
completările ulterioare; 

10. 
Autorizarea furnizorilor de formare profesională 
Evaluarea şi certificarea formării profesionale a 
adulţilor 

HG nr. 522/5202 din 2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
129/2000 privind formarea profesională a 
adulţilor, cu modificările și completările 
ulterioare 

11. 
Statutului personalului voluntar din serviciile de 
urgenţă voluntare 

HG nr. 1579 din 2005 pentru aprobarea 
Statutului personalului voluntar din 
serviciile de urgenţă voluntare, cu 
modificările și completările ulterioare 

12. 

Criterii de performanţă privind structura 
organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste 
pentru situaţii de urgenţă: Criterii generale, Criterii 
operaţionale, Cerinţe privind dotarea. 

Ordinul M.A.I. nr. 360 din 2004 pentru 
aprobarea criteriilor de performanţă, privind 
structura organizatorică şi dotarea 
serviciilor profesioniste pentru situaţii de 
urgenţă, cu modificările și completările 
ulterioare 

13. 
Dispoziţiile generale privind instruirea salariaţilor 
în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările și 
completările ulterioare 

Ordinul M.A.I. nr. 712 din 2005 pentru 
aprobarea Dispoziţiilor generale privind 
instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor 
de urgenţă, cu modificările și completările 
ulterioare  

14. 

Codul de etică şi deontologie a personalului din 
I.G.S.U. şi din structurile subordonate 
Principii generale 
Reguli de conduită 

Ordinul M.A.I. nr. 1489 din 2006 pentru 
aprobarea Codului de etică şi deontologie a 
personalului din I.G.S.U. şi din structurile 
subordonate 

15. 
Criteriile de performanţă privind constituirea, 
încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a 
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 

Ordinul M.A.I. nr. 75 din 2019 pentru 
aprobarea Criteriilor de performanţă privind 
constituirea, încadrarea şi dotarea 
serviciilor voluntare şi a serviciilor private 
pentru situaţii de urgenţă 
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16. 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 
concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare 
şi private pentru situaţii de urgenţă 

Ordinul M.A.I. nr. 236 din 2012 pentru 
aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi desfăşurarea concursurilor 
profesionale ale serviciilor voluntare şi 
private pentru situaţii de urgenţă 

17. 

Regulamentele concursurilor naţionale "Prietenii 
pompierilor" şi "Cu viaţa mea apăr viaţa" 
Organizarea concursurilor cercurilor tehnico-aplicative 
de elevi "Prietenii pompierilor" 
Descrierea şi desfăşurarea probelor de concurs ale 
cercurilor tehnico-aplicative de elevi "Prietenii 
pompierilor" 
Organizarea concursului cu tematică de protecţie 
civilă  "Cu viaţa mea apăr viaţa" 
Desfăşurarea concursului cu tematică de protecţie 
civilă "Cu viaţa mea apăr viaţa" 

ORDIN nr. 3825 din 2013 privind 
aprobarea regulamentelor concursurilor 
naţionale "Prietenii pompierilor" şi "Cu 
viaţa mea apăr viaţa" 

18. 

Metodologia certificării formării profesionale a 
adulţilor, cu modificările și completările ulterioare 
Organizarea examenului de absolvire 
Desfăşurarea examenului de absolvire 

Ordinului comun MMSSF/MECT 
nr.501/5253 din 2003 pentru aprobarea 
Metodologiei certificării formării 
profesionale a adulţilor, cu modificările și 
completările ulterioare 

19. 

Metodologia de autorizare a furnizorilor de 
formare profesională a adulţilor  
Procedura de autorizare a furnizorilor de formare 
profesională 
Procedura de monitorizare a furnizorilor de formare 
autorizaţi 

Ordinul comun nr. 353/5202 din 2003 
pentru aprobarea Metodologiei de 
autorizare a furnizorilor de formare 
profesională a adulţilor cu modificările și 
completările ulterioare 

20. 
Planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea 
şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale 
serviciilor de urgenţă profesioniste 

O.M.A.I. nr. 1134 din 13.01.2006 pentru 
aprobarea Regulamentului privind 
planificarea, pregătirea, organizarea, 
desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de 
intervenţie ale serviciilor de urgenţă 
profesioniste cu modificările și completările 
ulterioare 

21. 
Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a 
transporturilor speciale aparţinând Ministerului 
Afacerilor Interne 

Ordinul ministrului afacerilor interne nr.5 
din 25 ianuarie 2017 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a 
transporturilor speciale aparţinând 
Ministerului Afacerilor Interne 

22. 

Analiza de risc la securitatea fizică a obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale din 
responsabilitatea structurilor Ministerului 
Afacerilor Interne 

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 
67 din 2017 privind elaborarea analizei de 
risc la securitatea fizică a obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi transporturilor 
speciale din responsabilitatea structurilor 
Ministerului Afacerilor Interne 

23. 
Disciplina militară: Autoritatea militară; 
Recompense; Abateri de la disciplina militară; 
Sancţiuni disciplinare 

Ordinul MApN nr. M.64 din 2013 pentru 
aprobarea Regulamentului disciplinei 
militare, cu modificările și completările 
ulterioare 

24. 
Organizarea şi executarea serviciului de 
permanenţă în Inspectoratul General pentru Situaţii 
de Urgenţă şi unităţile subordonate. 

Ordinului inspectorului general nr.13/IG 
din 2019 privind organizarea şi executarea 
serviciului de permanenţă în Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă şi 
unităţile subordonate 
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25. Intervenţia serviciilor de urgenţă profesioniste 

O.I.G. nr.1413/IG din 29.07.2013 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor privind intervenţia 
serviciilor de urgenţă profesioniste – 
intervenţie la incendii, cu modificările și 
completările ulterioare – ISU 01 

26. 

Instrucțiunile de organizare și funcționare a 
punctelor de antrenament, poligoanelor și centrelor 
de pregătire specifică serviciilor profesioniste 
pentru situații de urgență 

Ordinul inspectorului general nr.6/IG/2019 
pentru aprobarea Instrucțiunilor de 
organizare și funcționare a punctelor de 
antrenament, poligoanelor și centrelor de 
pregătire specifică serviciilor profesioniste 
pentru situații de urgență - ISU 05 

27. 
Organizarea și desfășurarea formării profesionale 
continue a personalului operativ din subunitățile de 
intervenție ale serviciilor de urgență profesioniste 

Ordinul inspectorului general 
nr.4014/IG/2022 privind organizarea și 
desfășurarea formării profesionale continue 
a personalului operativ din subunitățile de 
intervenție ale serviciilor de urgență 
profesioniste - ISU 06  

28. 

 
Paza şi reglementarea accesului în unităţile şi 
subunităţile din structura Inspectoratului General 
pentru Situaţii de Urgenţă 

Ordinul inspectorului general nr.1515/IG 
din 2018 privind paza şi reglementarea 
accesului în unităţile şi subunităţile din 
structura Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă 

29. 

Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de voluntariat în cadrul Inspectoratelor 
pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene / Bucureşti 
Ilfov 

Ordinul inspectorului general nr.211/IG din 
2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de voluntariat în cadrul 
Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă 
Judeţene / Bucureşti Ilfov, cu modificările 
și completările ulterioare 

 
Notă: Actele normative precizate se vor studia având în vedere toate evenimentele legislative intervenite 
până în ziua susţinerii concursului. 

 
 
 

COMISIA CENTRALĂ DE CONCURS 
 

 

 

 


