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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SEF SERVICIU I  - SERVICIUL PROTECŢIE,. PREGĂTIRE ŞI 

EDUCAŢIE PREVENTIVĂ A POPULAŢIEI LA INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE 
URGENTA “GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI” AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ 

 
I. TEMATICA:  
Tematica generala  
1. Organizarea, functionarea si atributiile IGSU;  
2. Organizarea si functionarea Sistemului National de management al situatiilor de urgenta;  
3. Structuri organizatorice si functionarea Comitetelor pentru Situatii de Urgenta;  
4. Atributiile Comitetelor pentru Situatii de Urgenta;  
5. Organizarea si planificarea activitatilor de prevenire;  
6. Structuri specializate si dimensionarea acestora la nivelul Inspectoratelor pentru Situatii 
de Urgenta Judetene.  
 
Tematica specifica  
a) Protectie civila  
 
1. Organizarea protectiei civile în România;  
2. Atributii ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta;  
3.Atributii principale ale consiliilor judetene, al municipiului Bucuresti, locale ale 
municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti;  
4. Atributiile principale ale primarului;  
5. Pregatirea pentru protectia civila;  
 
b) Prevenirea dezastrelor  
 
6. Atributiile specifice ale MAI privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta 
specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren;  
7. Activitatile de pregatire – prevenire desfasurate în perioada predezastru, conform 
Manualului prefectului pentru managementul situatiilor de urgenta în caz de inundatii;  
8. Organizarea Sistemului national pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de 
inundatii, feneomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si 
poluari accidentale;  
9. Modul de elaborare si continutul hartilor de risc natural la inundatii;  
10. Riscurile care se iau în considerare pentru clasificarea unitatilor administrativteritoriale, 
institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile;  



11. Elaborarea planurilor de urgenta interna si externa;  
12. Inspectia obiectivelor ce se supun prevederilor HG 804/2007;  
13. Autoritati competente cu atributii pe linia implementarii Directivei Seveso în România;  
14. Responsabilitati specifice Ministerului Administratiei si Internelor / Inspectoratului  
pentru Situatii de Urgenta Judetean privind transportul deseurilor periculoase în România;  
15. Responsabilitati specifice Ministerului Administratiei si Internelor / Inspectoratului 
pentru Situatii de Urgenta Judetean privind transportul substantelor periculoase pe cai 
rutiere;  
16. Autoritati competente pe linia gestionarii deseurilor din industria extractiva;  
17. Sarcini si atributii ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Judetean pe linia 
gestionarii deseurilor din industrii extractive.  
 
c) Urgente nucleare si radiologice  
18. Planuri de protectie si interventie în caz de accident nuclear sau urgenta radiologica;  
19. Obiective generale ale raspunsului la urgenta;  
20. Ce este obligat utilizatorul sa furnizeze autoritatilor publice si autoritatilor competente;  
21. Masurile principale de protectie recomandate pentru situatiile de urgenta;  
22. Scara internationala a evenimentelor nucleare.  
 
d) Adapostire, obiective speciale si asanare pirotehnica  
23. Componenta sistemului national de adapostire;  
24. Masuri tehnice specifice la constructiile prevazute cu adaposturi de protectie civila;  
25. Sisteme de instalatii specifice adaposturilor si punctelor de comanda;  
26. Competente si responsabilitati pentru executarea lucrarilor de asanare a terenurilor de 
munitiile ramese neexplodate;  
27. Atributiile autoritatilor administratiei publice, institutiilor publice, operatorilor 
economici si populatiei civile pentru desfasurarea în bune conditii a lucrarilor de asanare  
a terenurilor de munitiile ramase neexplodate;  
 
e) Înstiintare-alarmare si evacuare  
28. Organizarea si asigurarea înstiintarii autoritatilor administratiei publice si institutiilor 
publice centrale si locale despre iminenta producerii sau producerea dezastrelor;  
29. Organizarea si asigurarea avertizarii si alarmarii populatiei în situatii de urgenta;  
30. Organizarea si conducerea actiunilor de evacuare în situatii de urgenta;  
31. Executarea actiunilor de evacuare în situatii de urgenta;  
32. Organizarea si functionarea taberelor de sinistrati;  
 
f) Resurse umane  
33. Îndatoririle si drepturile cadrelor militare;  
34. Fisa postului;  
35. Dispozitii generale privind cariera cadrelor militare din Ministerul Administratiei si  
Internelor; cursuri de cariera si examene de cariera; reguli de evolutie în cariera cadrelor  
militare.  
 
 



II. BIBLIOGRAFIA  
Bibliografie generala  
 
OUG nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;  
 
HGR nr. 1489/09.09.2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru 
situatii de Urgenta;  
 
HGR nr. 1490/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si 
a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta;  
 
HGR nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 
organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru 
situatii de urgenta;  
 
HGR nr. 1492/09.09.2004 privind principiile de organizare, functionare si atributiile 
serviciilor de urgenta profesioniste;  
 
Ordinul M.A.I. nr. 1474 din 12 octombrie 2006, pentru aprobarea Regulamentului de 
planificare, organizare, pregãtire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de 
urgenta.  
 
Bibiografie specifica  
 
Legea 481/08.11.2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare;  
 
Ordin comun MTCT -MAI/ nr. 1995/2005/1160/2006 pentru aprobarea regulamentulul 
privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau 
alunecari de teren;  
 
H.G.R. nr. 642 din 29.06.2005 pentru sprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor 
administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere a 
protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice;  
 
Ordin comun MAI – MMGA nr. 1178/2006/1240/2005 privind elaborarea Manualului 
prefectului pentru managementul situatiilor de urgenta în caz de inundatii si a Manualului 
primarului pentru managementul situatiilor de urgenta în caz de  
inundatii  
 
H.G.R. nr. 447 din 10.04.2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de 
elaborare si continutul hartilor de risc natural la alunecari de teren si inundatii;  
 
Ordin comun nr. 638/420 din 12.05.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice 
periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale;  



 
H.G.R. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substante periculoase, cu modificarile ulterioare;  
 
Ordin nr. 647 din 16.05.2005 pentru aprobarea Normelor meteorologice privind elaborarea 
planurilor de urgenta în caz de accidente în care sunt implicate substante periculoase;  
 
H.G.R. nr. 1175 din 26.09.2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de 
transport rutier de marfuri periculoase în România;  
 
H.G.R. nr. 1061 /2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe 
teritoriul României;  
 
H.G.R. nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor în industriile extractive;  
 
 Ordinul MAI nr. 684 din 07.07.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
planificarea, pregatirea si interventia în caz de accident nuclear sau urgenta radiologica;  
 
Ordinul MAI nr. 683 din 07.06.2005 privind aprobarea Procedurilor generice pentru 
colectarea datelor, valodare si raspuns pe timpul unei urgente radiologice;  
 
Ordinul MAPPM nr. 242 din 14.04.1993 pentru aprobarea Normelor republicane de 
securitate nucleara;  
 
O.M.A.I. nr. 707/20.06.2005 – Instructiuni privind managementul activitatilor de interventie 
pentru asanarea terenurilor de munitiile ramase neexplodate;  
 
O.G. nr. 41 “Normativ privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila 
destinate pentru puncte de comanda;  
 
Instructiuni tehnice nr. 5655/1971 privind întretinerea si exploatarea instalatiilor din 
adaposturile de protectie civila;  
 
Decizia nr. 177/1999 a Primului Ministru de aprobare a Normelor tehnice privind 
proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila în subsolurile constructiilor noi;  
 
Ordinul MAI nr. 1259/2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea si asigurarea 
activitatii de înstiintare, prealarmare si alarmare în situatii de protectie civila;  
 
Ordinul MAI nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si  
asigurarea activitatii de evacuare în situatii de urgenta;  
 
Ordinul MAI nr. 1494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea si 
functionarea taberelor pentru sinistrati în situatii de urgenta;  
 



Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare;  
 
Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activitati de management resurse umane în 
unitatile Ministerului Administratiei si Internelor;  
 
Ordinul ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei politistilor si cadrelor 
militare din Ministerul Administratiei si Internelor.  
 
Nota!  
Legislatia se studiaza actualizata, cu toate evenimentele legislative intervenite.  
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