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INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

COMISIA CENTRALĂ DE CONCURS

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru concursurile privind ocuparea posturilor vacante de subofițer
de execuție prin încadrare directă din cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul
Protecția mediului (subofițer tehnic principal)
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Tematică
Statutul cadrelor militare:
- Îndatoririle și drepturile cadrelor militare
- Recompense și sancțiuni pentru militari
- Acordarea gradelor și înaintarea cadrelor militare în
gradele următoare.

Bibliografie
Legea nr. 80 / 1995 privind statutul cadrelor
militare, cu modificările și completările
ulterioare;

Ordonanţa nr. 121 / 1998 privind
Răspunderea materială a personalului pentru pagubele răspunderea materială a militarilor şi
produse Ministerului Afacerilor Interne:
Instrucţiuni nr. 114/2013 privind
- Dispoziţii generale;
răspunderea materială a militarilor pentru
- Stabilirea și recuperarea pagubelor.
pagubele produse în unităţile Ministerului
Afacerilor Interne
Scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea
bunurilor în unităţile MAI:
Instrucţiuni nr. 167 / 2009 privind scoaterea
- Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe
din funcţiune, valorificarea şi casarea
- Casarea mijloacelor fixe
bunurilor în cadrul MAI.
- Declasarea şi casarea unor bunuri materiale, altele
decât mijloacele fixe.
Ordinul M.A.I. nr. 140/2015 privind
Organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de
organizarea, coordonarea şi controlul
protecţie a mediului în unităţile Ministerului Afacerilor
activităţii de protecţie a mediului în unităţile
Interne
Ministerului Afacerilor Interne
Legea nr. 132/2010 privind colectarea
Colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
Ordonanța Guvernului nr.92/2021 privind
Regimul deșeurilor
regimul deșeurilor
Hotărârea Guvernului nr.1492/2004 privind
Principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile
principiile de organizare, funcționarea și
serviciilor de urgenţă profesioniste
atribuțiilor
serviciilor
de
urgență
profesioniste

Notă: Se va studia varianta actualizată a legislaţiei menţionată mai sus, care să cuprindă toate
modificările şi completările intervenite asupra actelor normative respective, până la data
publicării anunțului de concurs.
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