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                       COMISIA CENTRALĂ DE CONCURS 

 
 

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

prin trecerea maiștrilor militari și subofițerilor în corpul ofițerilor, 
din cadrul Centrului Operațional - Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență 

 
 

Nr. 
crt. 

TEMATICA BIBLIOGRAFIA 

1.  

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 12.07.2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, republicată 

 

2.  

Protecţia civilă în România: Dispoziţii generale, 
Organizarea protecţiei civile, Drepturile şi 
obligaţiile cetăţenilor, Atribuţii şi obligaţii privind 
protecţia civilă, Pregătirea pentru protecţia civilă, 
Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale, 
Limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de 
protecţie civilă, Asigurarea materială şi 
financiară, Contravenţii şi sancţiuni, Dispoziţii 
tranzitorii şi finale. 

Legea nr. 481 din 08.11.2004 privind 
protecţia civilă, republicată. 

3.  

Statutul cadrelor militare: Dispoziții generale, 
Îndatoririle și drepturile cadrelor militare, 
Proveniența ofițerilor, maiștrilor militari și 
subofițerilor, Acordarea gradelor și  înaintarea 
cadrelor militare în gradele următoare, 
Degradarea militară, scoaterea din și reluarea în 
evidența militară a ofițerilor, maiștrilor militari și 
subofițerilor, Aprecierea, încadrarea și 
promovarea în funcție a cadrelor militare, 
Trecerea în rezervă sau direct în retragere a 
cadrelor militare, Limitele de vârstă și stagiile 
minime în grad, Dispoziții finale și tranzitorii. 

Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind 
statutul cadrelor militare, cu modificările 
și completările ulterioare. 

4.  
Dispoziţii generale; Informaţii secrete de 
stat,Informaţii secrete de serviciu,Obligaţii, 
răspunderi şi sancţiuni. 

Legea nr. 182/12.04.2002 privind protecţia 
informaţiilor clasificate, cu modificările și 
completările ulterioare. 

5.  
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 
de Urgenţă: Dispoziţii generale, Organizarea 
Sistemului Naţional, Atribuţiile componentelor 

O.U.G. nr. 21 din 15.04.2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și 
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Sistemului Naţional, Asigurarea resurselor 
umane, materiale şi financiare, Sancţiuni, 
Dispoziţii finale şi tranzitorii. 

completările ulterioare. 

6.  

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. 

H.G. 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. 

7.  

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

H.G. 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. 

8.  

Serviciile de urgenţă profesioniste: Dispoziţii 
generale, Principii de organizare şi funcţionare, 
Atribuţii, Personalul inspectoratelor pentru situaţii 
de urgenţă şi atribuţiile acestuia, Asigurarea 
materială, Dispoziţii finale. 

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

9.  

Managementul tipurilor de risc: Dispoziţii 
generale, Autorităţi responsabile pe tipuri de risc, 
Domenii de acţiune, Comandantul acţiunii şi 
comandantul intervenţiei, Repartizarea funcţiilor 
de sprijin, Dispoziţii finale, Tipuri de risc, riscuri 
asociate, autorităţi responsabile şi domeniile de 
acţiune, Lista activităţilor specifice care se 
îndeplinesc în cadrul funcţiilor de sprijin. 

H.G. nr. 557 din 03.08.2016 privind 
managementul tipurilor de risc, cu 
modificările și completările ulterioare. 

10.  
Modul de reglementarea activității de soluționare 
a petițiilor 

Ordonanța Guvernului nr. 27 din 
30.01.2002 privind reglementarea 
activităţii de soluționare a petițiilor, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

11.  

Dispoziții generale, Forma şi conţinutul 
documentelor neclasificate  elaborate la nivelul 
MAI, Gestionarea documentelor neclasificate pe 
suport hârtie, Gestionarea documentelor 
neclasificate prin intermediul platformelor de 
tehnologia informaţiei 

O.M.A.I. nr. 118 din 22.08.2021 privind 
redactarea şi gestionarea documentelor 
neclasificate, circuitul şi promovarea 
corespondenţei la nivelul Ministerului 
Afacerilor Interne. 

12.  

Criterii de performanță privind structura 
organizatorică și dotarea serviciilor profesioniste 
pentru situații de urgență: Criterii generale, 
Criterii operaționale, Cerințe privind dotarea. 

O.M.A.I. nr. 360 din 14.09.2004 privind 
aprobarea Criteriilor de performanță 
privind structura organizatorică și dotarea 
serviciilor profesioniste pentru situații de 
urgență, cu modificările și completările 
ulterioare. 

13.  

Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor: Dispoziţii generale,Analiza 
riscurilor generatoare de situaţii de 
urgenţă,Acoperirea riscurilor. 

O.M.A.I. nr. 132 din 29.01.2007 pentru 
aprobarea Metodologiei de elaborare a 
Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului 
de analiză şi acoperire a riscurilor. 

14.  
Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 
fenomene hidrometeorologice periculoase având 
ca efect producerea de inundaţii, secetă 

Ordinul Comun M.A.P./M.A.I. nr. 459/78 
din 2019pentru aprobarea Regulamentului 
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 
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hidrologică precum şi incidente/accidente la 
construcţii hidrotehnice, poluări accidentale ale 
cursurilor de apă şi poluări marine în zona 
costieră: Dispoziţii generale, Organizarea 
gestionării situaţiilor de urgenţă, Prevenire, 
Pregătire, Răspuns (coordonare operaţională şi 
măsuri de sprijin), Evaluare/Investigare post 
eveniment, Refacere/Reabilitare, Dispoziţii finale, 
Anexele 1-13. 

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. 
 

15.  
Dispoziții generale, Acțiuni și măsuri preventive, 
Acțiuni și măsuri de intervenție operativă, Acțiuni 
și măsuri pentru recuperare și reabilitare 

Ordin Comun M.T.C.T./M.A.I. nr. 
1995/1160 din 2005pentru aprobarea 
Regulamentului privind prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenta specifice 
riscului la cutremure şi/sau alunecări de 
teren 

16.  

Gestionare a situaţiilor de urgenţă specifice 
tipului de risc căderi masive de zăpadă şi riscurile 
asociate acestora: Dispoziţii generale, 
Organizarea gestionării situaţiilor de urgenţă 
generate de căderile masive de zăpadă şi riscurile 
asociate acestora, Prevenire, Pregătire, Răspuns 
(coordonare operaţională şi misiuni de sprijin), 
Evaluare/investigare post eveniment, Refacerea 
/Reabilitarea,Dispoziţii finale. 

Ordinul Comun M.T./M.A.I. nr.1576/161 
din 2017 pentru aprobarea Regulamentului 
de gestionare a situațiilor de urgență 
specifice tipului de risc căderi masive de 
zăpadă și riscurile asociate acestora. 

17.  

Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 
fenomene meteorologice periculoase având ca 
efect producerea secetei pedologice: Dispoziţii 
generale, Organizarea gestionării situaţiilor de 
urgenţă generate de fenomene meteorologice 
având ca efect producerea secetei 
pedologice,Dispoziţii finale. 

Ordinul Comun M.A.D.R./M.A.I. nr.97/63 
din 2020 pentru aprobarea Regulamentului 
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 
generate de fenomene meteorologice 
periculoase având ca efect producerea 
secetei pedologice, cu modificările și 
completările ulterioare. 

18.  
Disciplina militară: Dispoziții generale, 
Recompense, Abateri de la disciplina militară, 
Sancțiuni disciplinare. 

O.M.Ap.N. nr. M.64 din 10.06.2013 pentru 
aprobarea Regulamentului disciplinei 
militare. 

19.  

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. 

O.I.G. nr. 4018_I.G. din 17.06.2022 pentru 
aprobarea Concepţiei Generale privind 
planificarea, pregătirea, organizarea și 
desfăşurarea acţiunilor de răspuns. 

20.  

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. 

O.I.G. nr. 4019_I.G. din 17.06.2022 pentru 
aprobarea Dispozițiilor Tehnice de 
elaborare a documentelor de planificare, 
pregătire, organizare, conducere, 
desfăşurare, evidenţă, analiză, raportare și 
evaluare a acţiunilor de intervenție ale 
serviciilor profesioniste pentru situaţii de 
urgenţă. 

21.  

Intervenţia serviciilor profesioniste pentru situaţii 
de urgenţă la incendii: Generalităţi, Organizarea 
turei de serviciu, Obligaţii privind sănătatea şi 
securitatea în muncă, Utilizarea, întreţinerea şi 
depozitarea echipamentului special de protecţie, 
Organizarea acţiunilor de intervenţie, Echiparea şi 

O.I.G. nr. 1413/IG/2013 – Instrucţiuni 
privind intervenţia serviciilor de urgenţă 
profesioniste – Intervenţiile la incendii – 
ISU 01, cu modificările și completările 
ulterioare. 
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îndatoririle personalului destinat intervenţiei la 
incendii. 

22.  

Definiţii. Noţiuni despre incendiu, Triunghiul 
arderii, Clasele de incendiu, Intervalul de 
inflamabilitate. Intervalul de explozie. Forme ale 
arderii, Tipuri de flăcări, Fumul,Noţiuni privind 
căldura de ardere, Noțiuni despre temperatură şi 
căldură, Fenomenul transmiteri arderii,Condiţii 
favorabile şi nefavorabile propagării unui 
incendiu, Dezvoltarea incendiului, Stingerea 
incendiilor de vegetaţie uscată şi păduri, Stingerea 
incendiilor la clădiri, Stingerea incendiilor la 
podurile şi la acoperişurile clădirilor, Stingerea 
incendiilor la clădiri înalte si foarte înalte, 
Organizarea şi desfășurarea acțiunilor de salvare, 
Tehnici şi substanţe de stingere a incendiilor. 

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

23.  

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. 

Concepţia Naţională de Răspuns Post 
Seism nr. 104529/2021. 
 

24.  

Misiunea generală şi execuţie; Misiunile 
autorităţilor,Întrebuinţarea structurilor aflate în 
coordonarea Departamentului pentru Situaţii de 
Urgenţă, Coordonarea şi conducerea acţiunilor de 
răspuns. 

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

25.  

Misiunea generală şi execuţie, Misiunile 
autorităţilor,Întrebuinţarea structurilor aflate în 
coordonarea Departamentului pentru Situaţii de 
Urgenţă, Coordonarea şi conducerea acţiunilor de 
răspuns. 

Concepţia Naţională de Răspuns în caz de 
Incendii de Pădure nr. 93152/ 2018. 

 

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