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Comisia de concurs

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A
POSTULUI DE SUBOFIȚER OPERATIV PRINCIPAL DIN CADRUL
INSPECȚIEI DE PREVENIRE – COMPARTIMENTUL AVIZARE-AUTORIZARE

Nr.
Crt.

BIBLIOGRAFIE

TEMATICĂ

1.

Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind
statutul cadrelor militare

2.

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind
apărarea împotriva incendiilor

3.

Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 ***
Republicată privind protecţia civilă

4.

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 ***
Republicată privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii
H.G. nr. 1492 din 09.09.2004 privind
principiile de organizare, funcționare și
atribuțiile serviciilor de urgență
profesioniste

5.

6.

H.G. nr. 862/2016 din 16 noiembrie 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

Cap. 1 Dispoziții generale;
Cap. 2 Îndatoririle și drepturile cadrelor militare;
Cap. 4 Acordarea gradelor și înaintarea cadrelor
militare în gradele următoare;
Cap. 7 Trecerea în rezervă sau direct în retragere a
cadrelor militare;
Cap. 8 Limitele de vârstă și stagiile minime în grad.
Cap. I Dispoziții generale;
Cap. II Obligații privind apărarea împotriva incendiilor:
Cap. III Exercitarea autorității de stat în domeniul
apărării împotriva incendiilor;
Cap. IV Serviciile de urgență voluntare și private;
Cap V Răspunderea juridică;
Cap. VI Dispoziții finale.
Cap. 1 Dispoziții generale;
Cap. 2 Organizarea protecției civile;
Cap. 3 Drepturile și obligațiile cetățenilor;
Cap. 4 Atribuții și obligații privind protecția civilă;
Cap. 5 Pregătirea pentru protecția civilă;
Cap. 6 Protecția populației și a bunurilor materiale;
Cap. 9 Contravenții și sancțiuni.
Cap. I Autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Cap. I Dispoziții generale;
Cap. II Principii de organizare și funcționare;
Cap. III Atribuții;
Cap. IV Personalul inspectoratelor pentru situații de
urgență și atribuțiile acestuia.
Categorii 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.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

H.G 571/2016 pentru aprobarea
categoriilor de construcții și amenajării
care se supun avizării și/sau autorizării
privind securitatea la incendiu
H.G. nr. 273 din 14 iunie 1994 privind
aprobarea Regulamentului de recepţie a
lucrărilor de construcţii și instalaţii
aferente acestora, cu modificările și
completările ulterioare
H.G. 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 ce
priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi
forţelor de intervenţie, neasigurarea
stabilităţii elementelor portante, respectiv
a limitării propagării focului şi fumului în
interiorul edificiului şi la vecinătăţi;
O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001 privind
regimul juridic al contravențiilor,
actualizată;

O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea
activității de soluționare a petițiilor,
aprobată și modificată prin Legea nr.
233/2002, cu modificările și completările
ulterioare
O.U.G. nr 21 din 15 aprilie 2004 privind
Sistemul Național de Management al
Situațiilor de Urgență, cu completările și
modificările ulterioare
Ordinul M.A.I nr. 89 din 18 iunie 2013
privind aprobarea Regulamentului de
planificare, organizare, pregătire și
desfășurare a activității de prevenire a
situațiilor de urgență executate de
I.G.S.U și structurile subordonate

14.

Ordinul M.A.I nr. 129/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice
privind avizarea și autorizarea de
securitate la incendiu și protective civilă

15.

OMAI nr. 163 din 28 februarie 2007
pentru aprobarea Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor

Categorii de construcții și amenajării care se supun
avizării și/sau autorizării privind securitatea la
incendiu
Cap. I Dispoziții generale;
Cap. II Recepția la terminarea lucrărilor;
Anexa nr. 6 la Regulament – Cartea tehnică a
construcției – Centralizatorul pieselor cuprinse în
cartea tehnică a construcției, Norme de întocmire a
cărții tehnice a construcției.
Criterii pentru oprirea funcționării ori utilizării
construcțiilor sau amenajărilor determinate de
încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în
ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi
forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii
elementelor portante, respectiv a limitării propagării
focului şi fumului în interiorul edificiului şi la
vecinătăţi.

Cap. I Dispoziții generale;
Cap. II Constatarea contravenției;
Cap. III Aplicarea sancţiunilor contravenţionale;
Cap. IV Căile de atac;
Cap. V Executarea sancţiunilor contravenţionale;
Cap. VI Dispoziţii speciale şi tranzitorii.
Activitatea de soluționare a petițiilor.

Cap. 1 Dispoziții generale;
Cap. 2 Organizarea Sistemului Național;
Cap. 3 Atribuţiile componentelor Sistemului Naţional.
Cap. I Definire, obiective, domenii și forme ale
activității de prevenire;
Cap. II Organizarea și conducerea structurilor de
prevenire, atribuții și planificarea activității de
prevenire;
Cap. III Dispoziții specifice;
Cap IV Evaluarea activității de prevenire.
Cap. I Dispoziții generale;
Cap. II Documente necesare pentru obţinerea avizelor
şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie
civilă;
Cap. III Desfăşurarea activităţii de avizare şi
autorizare;
Cap. IV Valabilitatea avizelor şi autorizaţiilor;
Cap. V Dispoziţii finale;
Anexele nr. 1-17.
Cap. 1 Dispoziții generale;
Cap. 2 Organizarea și desfășurarea activității de
apărare împotriva incendiilor;
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16.

17.

18.

19.

20.

Cap. 3 Norme generale de apărare împotriva
incendiilor la proiectarea și executarea construcțiilor,
instalațiilor și amenajărilor;
Cap. 4 Norme generale de apărare împotriva
incendiilor la exploatarea construcțiilor, instalațiilor și
amenajărilor;
Cap. 5 Echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de
apărare împotriva incendiilor;
Cap. 6 Planificarea și executarea exercițiilor privind
modul de acțiune în caz de incendiu;
Cap. 7 Controlul respectării normelor de apărare
împotriva incendiilor;
Cap. 8 Dispoziții finale;
Anexele nr. 1-8.
OMAI nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru
Cap. I Scop și domeniu de aplicare;
aprobarea Dispozițiilor generale privind
Cap. II Reguli şi măsuri specifice de prevenire a
apărarea împotriva incendiilor la
incendiilor;
construcții și instalații aferente
Cap. III Echiparea şi dotarea cu mijloace de protecţie
împotriva incendiilor;
Cap. IV Dispoziții finale.
OMAI nr. 118 din 20 mai 2010 pentru
Cap. I Scop și domeniu de aplicare;
aprobarea Dispozitiilor generale de
Cap. II Organizarea activității de apărare împotriva
aparare impotriva incendiilor la structuri incendiilor;
de primire turistice, unitati de alimentatie Cap. III Reguli şi măsuri de apărare împotriva
publica si unitati de agrement
incendiilor;
Cap. IV Evacuarea în caz de incendiu;
Cap. V Echiparea şi dotarea specifică cu mijloace
tehnice de apărare împotriva incendiilor;
Cap. VI Dispoziții finale;
Anexele nr. 1-3.
OMAI nr. 14 din 16 martie 2009 pentru
Cap. I Scop și domeniu de aplicare;
aprobarea dispozițiilor generale de
Cap. II Organizarea activității de apărare împotriva
aparare impotriva incendiilor la
incendiilor;
amenajări temporare în spații închise sau Cap. III Reguli şi măsuri specifice de apărare
în aer liber
împotriva incendiilor;
Cap. IV Planificarea și executarea exercițiilor de
evacuare în caz de incendiu;
Cap. V Echiparea şi dotarea specifică cu mijloace
tehnice de apărare împotriva incendiilor;
Cap. VI Dispoziții finale;
Anexa nr. 1.
OMAI nr. 712 23 iunie 2005 pentru
Cap. 1 Scopul și domeniile de aplicare;
aprobara Dispozițiilor generale privind
Cap. 2 Cerinţe specifice şi categorii de instructaje;
instruirea salariaților în domeniul
Cap. 3 Înregistrarea şi confirmarea instructajului;
situațiilor de urgență, cu modificările și
Cap. 4 Organizarea activităţii de instruire;
completările ulterioare
Cap. 5 Cerințe privind materialele necesare pentru
instruirea în domeniul situațiilor de urgență;
Cap. 6 Dispoziții finale;
Anexa nr. 1.
OMAI nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru
Cap. I Dispoziții generale;
aprobarea Metodologiei de autorizare a
Cap. II Desfăşurarea activităţii de autorizare a
persoanelor care efectuează lucrări în
persoanelor;
domeniul apărării împotriva incendiilor,
Cap. III Supravegherea persoanelor autorizate;
cu modificările și completările ulterioare Cap. IV Suspendarea şi retragerea autorizaţiei;
Cap. V Preschimbarea autorizațiilor;
Cap. VI Libera circulaţie a serviciilor;
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21.

Ordinul M.A.I. nr. 138 din 23 octombrie
2015 pentru aprobarea normelor tehnice
privind utilizarea, verificarea,
reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz
a stingătoarelor de incendiu

22.

Ordinul M.D.R.L nr. 839 din 12
octombrie 2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii

Cap. VII Obligaţii ale persoanei autorizate şi căi de
atac;
Cap. VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale;
Anexele nr. 1-16.
Cap. I Scop și definiții;
Cap. II Clasificarea stingătoarelor de incendiu și a
incendiilor;
Cap. III Alegerea, amplasarea și controlul
stingătoarelor de incendiu;
Cap. IV Verificarea, reîncărcarea, repararea și
scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu;
Cap. V Dispoziții finale;
Anexele nr. 1-5.
Cap. II Documentele autorizarii:
- Secțiunea 1: Documentele necesare emiterii
certificatului de urbanism si
autorizatiei de construire / desfiintare;
Cap. IV Alte precizari privind autorizarea
- Secțiunea 1: Situatii speciale în procedura de
autorizare.

Notă: Pentru tematică și bibliografie se vor avea în vedere actele normative în vigoare,
cu modificările și completările intervenite până la data publicării anunțului.

COMISIA DE CONCURS:
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