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TEMATICA şi BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de ocupare a funcţiei
de comandant Secția de pompieri Bîrzava din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Vasile Goldiş” al judeţului Arad

A. TEMATICA
1.
Definiţii şi concepte specifice protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor, potrivit prevederilor
Legii nr. 481/2004 şi a Legii nr. 307/2006;
2.
Obligaţii generale privind apărarea împotriva incendiilor, potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006;
3.
Definiţii şi concepte uzitate în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, potrivit prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004;
4.
Organizarea, funcţionarea şi principalele atribuţii ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene,
potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1492/2004;
5.
Atribuţiile comandantului acţiunii şi comandantului intervenţiei conform HGR 557 din 2016 privind
managementul tipurilor de risc;
6.
Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele militare, potrivit prevederilor Legii
80/1995;
7.
Aprecierea de serviciu a cadrelor militare. Metodologia privind aprecierea cadrelor militare;
8.
Exercitarea tutelei profesionale. Organizarea şi desfăşurarea tutelei profesionale a cadrelor militare.
Organizarea şi desfăşurarea evaluării cadrelor militare la finalizarea perioadei de tutelă profesională;
9.
Organizarea formării profesionale continue a personalului operativ. Planificarea programului de formare
profesională continuă a personalului operativ în subunităţi şi poligoane de pregătire. Conducerea programului de
formare profesională continuă în subunităţi şi poligoane de pregătire. Evaluarea personalului operativ
10. Planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea intervenţiei conform O.M.A.I. nr. 1134/2006;
11. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă conform Normele tehnice de aplicare a Ordinului
ministrului administraţiei şi internelor nr.1134 din 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind
planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de
urgenţă profesioniste, în conformitate cu prevederile Ordinul I.G.S.U. nr. 1144/I.G. din 29.09.2008;
12. Desfăşurarea intervenţiei în situaţii de urgenţă conform Normele tehnice de aplicare a Ordinului
ministrului administraţiei şi internelor nr.1134 din 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind
planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de
urgenţă profesioniste, în conformitate cu prevederile O.I.G.S.U. nr. 1144/I.G. din 29.09.2008;
13. Documente pentru conducerea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie conform Dispoziţiile tehnice de
elaborare a documentelor de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi
raportare a acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, în conformitate cu
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prevederile Ordinului I.G.S.U. nr. 1146 din 28.10.2008, cu modificările şi completările aduse de Ordinul
I.G.S.U. nr. 750 din 06.10.2009;
14. Documente pentru evidenţa, analiza, evaluarea şi raportarea acţiunilor de intervenţie în conformitate cu
prevederile Ordinului I.G.S.U. nr. 1146 din 28.10.2008, cu modificările şi completările aduse de Ordinul
I.G.S.U. nr. 750 din 06.10.2009;
15. Evacuarea utilizatorilor şi securitatea forţelor de intervenţie în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr.
163 din 28 februarie 2007;
16. Criterii operaţionale, cerinţe privind dotarea şi ierarhizarea structurilor de intervenţie din organica
inspectoratelor judeţene, conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 360/ 2004;
17. Planificarea,numirea,pregătirea şi evidenţa personalului din serviciul de permanenţă în unităţile
subordonate I.G.S.U, conform prevederilor Ordinului I.G.S.U. nr. 155/2015 cu modificările şi completările
ulterioare;
18. Organizarea și executarea serviciului de pază și reglementare a accesului;
19. Operaţiuni privind desfăşurarea intervenţiei la incendii în conformitate cu Instrucţiunile privind
intervenţia serviciilor de urgenţă profesioniste – intervenţie la incendii (ISU 01 din 2013);
20. Tipuri de exerciţii planificate, organizate şi desfăşurate de unităţile subordonate IGSU. Documente
elaborate pentru planificarea şi conducerea exerciţiului la nivel subunitate conform Instrucţiunilor privind
planificarea , desfăşurarea şi evaluarea exerciţiilor în IGSU şi unităţile subordonate – ISU 10 din 2016;
21. Reguli de conduită a personalului din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă si din structurile
subordonate conform OMAI 1489 din 2006 pentru aprobarea Codului de etica si deontologie a personalului din
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă si din structurile subordonate;
22. Activitatea comisiei de cercetare şi stabilire a cauzelor probabile de incendiu în conformitate cu
Ordinul IGSU nr 786 / IG din 2010 pentru aprobarea Metodologiei de cercetare şi stabilire a cauzelor probabile
de incendiu;
23. Atribuţiile comandantului de subunitate în conformitate cu Regulamentul de ordine interioară în unitate
– RG 1 din 2016;
24. Obligaţiile comandantului pe linia aplicării normelor de disciplină militară în conformitate cu
Regulamentul disciplinei militare aprobat prin Ordinul M64 din 2013;
25. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform prevederilor cap V din HGR
1425 din 2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319 din 2006 a securităţii şi sănătăţii în
muncă.
26. Protecția fizică a informațiilor clasificate.Reguli privind întocmirea evidența, păstrarea, procesarea,
multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea, distrugerea și clasarea informațiilor clasificate în format
letric.
B. BIBLIOGRAFIE
1.
Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă cu modificările şi completările ulterioare;
2.
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
3.
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;
4.
O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
5.
H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă
profesioniste;
6.
H.G.R. nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc
7.
H.G.R. nr. 1425 din 2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319 din 2006 a
securităţii şi sănătăţii în muncă;
8.
O.M.A.I. nr. 1489/2006 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie a personalului din I.G.S.U. şi
din structurile subordonate;
9.
O.M.A.I. nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea,
desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste;
10. O.M.A.I. nr. 177 din 16.11.2016 privind activitatea de resurse umane în unităţile militare din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne;
11. O.I.G. al I.G.S.U. nr. 1144/I.G. din 2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a Ordinului
ministrului administraţiei şi internelor nr.1134 din 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind
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planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de
urgenţă profesioniste, în conformitate cu prevederile;
12. O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
13. O.M.A.I. nr. 360/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi
dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă completat și modificat de O.M.A.I. nr. 132 din 2014;
14. O.I.G. al IGSU nr. 155/2015 privind organizarea şi executarea serviciului de permanenţă în I.G.S.U şi
unităţile subordonate modificat de OIG 206 / IG din 2016 , 228 / IG din 2016 şi 203 din 2017;
15. O.I.G. al IGSU nr. 1515/IG din 2018 privind paza și reglementarea accesului în unitățile și subunitățile
din structura Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
16. O.I.G. al IGSU nr. 1416/IG din 2013 privind aprobarea Instrucţiunilor privind intervenţia serviciilor
de urgenţă profesioniste – intervenţie la incendii - ISU 01 completat și modificat de O.I.G. nr. 205/IG din
2016 și OIG 225/IG din 2016.
17. O.I.G. al IGSU nr. 1506/IG din 2018 privind organizarea şi desfăşurarea formării profesionale
continue a personalului operativ din subunităţile de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste - ISU 06
/ 2018;
18. O.I.G. al IGSU nr. 234/IG din 2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind planificarea , desfăşurarea
şi evaluarea exerciţiilor în IGSU şi unităţile subordonate – ISU 10 modificat și completat de O.I.G al IGSU nr.
1510 din 12.04.2018;
19. O.I.G. al IGSU nr. 1146 din 28.10.2008 - Dispoziţii tehnice de elaborare a documentelor de pregătire,
organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie ale
serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă modificat cu O.I.G. al IGSU nr. 750 din 06.10.2009 pentru
modificarea şi completarea O.I.G al IGSU nr. 1146 din 28.10.2008 Dispoziţiile tehnice de elaborare a
documentelor de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a
acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
20. O.I.G. al IGSU nr 786 / IG din 2010 pentru aprobarea Metodologiei de cercetare şi stabilire a cauzelor
probabile de incendiu
21. Regulamentul disciplinei militare aprobat prin Ordinul M64 din 2013;
22. Regulamentul de ordine interioară în unitate – RG 1 din 2016;
23. O.I.G. nr. 162/IG din 2015 pentru aprobarea Normelor interne de lucru și de ordine interioară privind
protecția informațiilor clasificate.
Notă: Se studiază legislaţia actualizată, cu toate prevederile legislative intervenite!
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