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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
Nr.
crt.

1.

BIBLIOGRAFIA
Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor.

LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004

2. privind protecţia civilă

H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile

3. de organizare, funcţionarea şi atribuţiile

serviciilor de urgenţă profesioniste.
O.U.G. nr. 27/2002 privind
4. reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor
O.U.G. nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor

5.
H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi
6. sancţionarea contravenţiilor la normele
de prevenire şi stingere a incendiilor.
H.G.R. nr. 915/2015 privind stabilirea
criteriilor pentru oprirea funcţionării ori
utilizării construcţiilor sau amenajărilor
determinate de încălcarea gravă a
cerinţei de securitate la incendiu în ceea
7. ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor
şi forţelor de intervenţie, neasigurarea
stabilităţii elementelor portante,
respectiv limitării propagării focului şi
fumului în interiorul edificiului şi la
vecinătăţi.
O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea
Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor.

8.

TEMATICA
Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor.
Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării
împotriva incendiilor. Răspunderea juridică.
Dispoziţii finale.
Dispoziţii generale. Drepturi şi obligaţii.
Principiile de organizare, funcţionarea şi
atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste
Reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor.
Sancţiuni contravenţionale principale şi
complementare. Constatarea contravenţiei.
Aplicarea sancţiunilor contravenţionale.
Nulitatea procesului verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor.
Contravenţii la normele de prevenire şi stingere a
incendiilor.
Măsuri complementare de oprire a funcţionării
ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor,
autorizate din punctul de vedere al securităţii la
incendiu.

Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare
împotriva incendiilor. Norme generale de apărare
împotriva incendiilor la proiectarea şi executarea
construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor.
Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de
apărare împotriva incendiilor. Controlul
respectării normelor de apărare împotriva
incendiilor.

Page 1 of 4

Obs.

Nr.
crt.

BIBLIOGRAFIA

O.M.A.I. nr. 89/2013 privind aprobarea
Regulamentului de planificare,
organizare, pregătire şi desfăşurare a
9. activităţii de prevenire a situaţiilor de
urgenţă executate de Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă şi
structurile subordonate.
ORDIN Nr. 87 din 6 aprilie 2010
pentru aprobarea Metodologiei de
10. autorizare a persoanelor care efectuează
lucrări în domeniul apărării împotriva
incendiilor
O.I.G 159/I.G/2015 Procedura de
efectuare a auditului de supraveghere a
11. persoanelor autorizate pentru efectuarea
lucrărilor în domeniul apărării împotriva
incendiilor
LEGEA Nr. 50 din 29 iulie 1991

privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, cu
modificările şi completările
12. ulterioare. Ordinul nr. 839/2009 din

13.

14.

15.

16.

17.

12/10/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii.
LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995
privind calitatea în construcţii.
H.G nr. 343/2017 privind modificarea
H.G. 273/1994 privind aprobarea
regulamentului general de recepţie a
lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente.
H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea
categoriilor de construcţii şi amenajări
care se supun avizării şi/sau autorizării
privind securitatea la incendiu.
H.G.R. nr. 862/2016 pentru aprobarea
categoriilor de construcţii la care este
obligatorie realizarea adăposturilor de
protecţie civilă, precum şi a celor la care
se amenajează puncte de comandă de
protecţie civilă.
O.M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea
normelor metodologice privind avizarea
şi autorizarea de securitate la incendiu şi
protecţie civilă.

TEMATICA
Definire, obiective, domenii şi forme ale
activităţii de prevenire. Organizarea şi
conducerea structurilor de prevenire, atribuţii şi
planificarea activităţii de prevenire. Dispoziţii
specifice. Evaluarea activităţii de prevenire.

Metodologia de autorizare a persoanelor care
efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva
incendiilor.

Efectuarea auditului de supraveghere a
persoanelor autorizate pentru efectuarea
lucrărilor în domeniul apărării împotriva
incendiilor
Autorizarea lucrărilor de construcţii.
Valabilitatea autorizaţiei de construire.
Schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe
parcursul execuţiei.

Dispoziţii generale. Sistemul calităţii în
construcţii. Obligaţii şi răspunderi.
Dispoziţii generale.Recepţia la terminarea
lucrărilor. Recepţia finală.

Categorii de construcţii şi amenajări care se
supun avizării şi/sau autorizării privind
securitatea la incendiu.
Categoriile de construcţii la care realizarea
adăposturilor de protecţie civilă este obligatorie.

Cerinţe privind avizarea şi autorizarea de
securitate la incendiu şi protecţie civilă.
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Nr.
crt.

BIBLIOGRAFIA

Ordinul ministrului transporturilor,
constructiilor si turismului nr.
1.822/2004. Ordinul ministrului
administratiei si internelor nr. 394/2004.
ORDIN nr. 269 din 4 martie 2008 pentru
18. modificarea si completarea
Regulamentului privind clasificarea si
incadrarea produselor pentru constructii
pe baza performantelor de comportare la
foc.
Normativul de siguranţă la foc a
19. construcţiilor, indicativ P 118-99.
Normativ privind securitatea la incendiu
a construcţiilor, Partea a II a - Instalaţii
de stingere, indicativ P 118/2-2013.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

TEMATICA
Clasificarea şi încadrarea produselor pentru
construcţii pe baza performanţelor de comportare
la foc.Clasele de reacţie la foc.

Cerinţe privind securitatea la incendiu a
construcţiilor.
Partea I: Condiţii tehnice generale de realizare a
instalaţiilor de stingere a incendiilor. Cerinţe.
Partea a II–a: Instalaţii cu hidranţi de incendiu
interiori. Instalaţii cu hidranţi de incendiu
exteriori. Instalaţii de stingere a incendiilor cu
sprinklere. Rezervoare şi bazine pentru rezerva
de apă necesară stingerii incendiilor. Surse de
apă. Staţii de pompare a apei şi compresoare de
aer destinate stingerii incendiilor.
Normativ privind securitatea la incendiu Prevederi privind proiectarea instalaţiilor de
a construcţiilor, Partea a III a - Instalaţii
Surse de alimentare cu energie electrică.
de stingere, indicativ P 118/3-2015.
Prevederi generale privind executarea şi
exploatarea instalaţiilor de detectare, semnalizare
şi avertizare a incendiilor în construcţii.
Normativ pentru proiectarea execuţia şi
Protecţii pentru asigurarea securităţii. Protecţia
exploatarea instalaţiilor electrice aferente împotriva efectelor termice. Protecţia împotriva
clădirilor, indicativ I 7-2011.
supracurenţilor electrici. Protecţia împotriva
supratensiunilor (supratensiuni datorate
trăsnetului şi transmise prin reţele şi
supratensiuni de comutaţie).
Clasificarea cablurilor electrice privind
comportarea la foc.
Instalaţii electrice pentru firme şi reclame
luminoase.
Instalaţii electrice pentru alimentarea
receptoarelor cu rol de securitate la incendiu.
Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă.
Normativ de securitate la incendiu a
Cerinţe privind securitatea la incendiu a
parcajelor subterane pentru autoturisme", parcajelor subterane pentru autoturisme
indicativ NP 127:2009
Decizia nr. 177/1999 a Primului Ministru Cerinţe privind proiectarea si executarea
pentru aprobarea Normelor tehnice
adăposturilor de protecţie civilă.
privind proiectarea şi executarea
adăposturilor de protecţie civilă în cadrul
construcţiilor noi.
C 300-1994- Normativ de prevenire şi
Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a
stingere a incendiilor pe durata executării incendiilor. Echiparea şi dotarea cu mijloace de
lucrărilor de construcţii şi instalaţii
semnalizare şi stingere a incendiilor.
aferente acestora
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BIBLIOGRAFIA

Ordinul ministrului administraţiei si
internelor nr.177/2016 privind activitatea
26. de management resurse umane in
unităţile militare ale MAI.

TEMATICA
Activităţile de analiză a postului şi de întocmire a
fişeipostului. Exercitarea tutelei profesionale a
cadrelor militare. Aprecierea de serviciu a
cadrelor militare.

PREŞEDINTE COMISIE DE CONCURS
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