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BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA
stabilită pentru concursul organizat în vederea încadrării postului vacant de
ADJUNCT ŞEF CENTRU OPERAŢIONAL – CENTRUL OPERAŢIONAL

1. O.U.G. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă;
- Sistemul National de Management al Situaţiilor de Urgenta: dispoziţii generale; organizarea
Sistemului National; atribuţiile componentelor Sistemului Național; asigurarea resurselor umane,
materiale şi financiare;sancţiuni; dispoziţiile finale şi tranzitorii.
2. H.G.R. nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare , funcţionare si
atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;
- Serviciile de urgentă profesioniste: dispoziţii generale; principii de organizare şi funcţionare;
atribuţii; personalul inspectoratelor pentru situaţii de urgentă si atribuţiile acestuia, asigurarea
materială, dispoziţiile finale.
3. H.G. R. nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc;
- Dispoziţii generale; autorităţi responsabile pe tipuri de risc, domenii de acţiune; comandantul
acţiunii şi comandantul intervenţiei; repartizarea funcţiilor de sprijin, dispoziţiile finale,tipuri de
risc, riscuri asociate, autorităţi responsabile şi domeniile de acţiune, lista activităţiilor specifice
care se îndeplinesc în cadrul funcţiilor de sprijin.
4. Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă;
- Dispoziţii generale, organizarea protecţiei civile, drepturile şi obligaţiile cetăţenilor, atribuţii şi
obligaţii privind protecţia civila, pregătirea pentru protecţia civilă, protecţia populaţiei şi a
bunurilor materiale, limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de protecţia civilă. Asigurarea
materială şi financiară. Contravenţii şi sancţiuni.
5. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
- Dispoziţii generale; obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, exercitarea autorităţii de
stat în domeniul apărării împotriva incendiilor, serviciile de urgenţă voluntare şi private,
răspunderea juridică, dispoziţii finale
6. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare ;
- Dispoziţii generale, îndatoririle si drepturile cadrelor militare, provenienţa ofiţerilor, maiştrilor
militari şi subofiţerilor, acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele următoare,
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degradarea militară, scoaterea din şi în reluarea în evidenţa militară a ofiţerilor, maiştrilor militari
şi subofiţerilor, aprecierea, încadrarea şi promovarea în funcţie a cadrelor militare, trecerea în
rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare, limitele de vârstă şi stagiile minime în grad,
dispoziţii finale şi tranzitorii.
7. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; Hotărârea
Guvernului României nr . 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale
de protecţie a informaţiilor clasificate in România
- Informaţiile clasificate: dispoziţii generale; definirea, clasificarea si protecţia lor; reguli
generale privind evidenta , întocmirea, păstrarea , procesarea , multiplicarea , manipularea ,
transportul , transmiterea si distrugerea informaţiilor clasificate;
8. O.M.A.I. nr. 1134 din 13 ianuarie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind
planificarea , pregătirea , organizarea , desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie
ale serviciilor de urgenţă profesioniste;
- Dispoziţii generale, planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea intervenţiei, documente
de planificare, pregătire, organizare, conducere, raportare, evidenţă şi analiză a acţiunilor de
intervenţie.
9. O.M.A.I. nr. 360 din 14 septembrie 2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă
privind structura organizatorică si dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de
urgenţă.
- Criterii de performantă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru
situaţii de urgentă: criterii generale, criterii operaţionale, cerinţe privind dotarea.
10. O.M.A.I. nr. 110 din 12 mai 2010 pentru aprobarea Instrucţiunii privind planificarea,
organizarea , desfăşurarea şi evaluarea pregătirii prin exerciţii a personalului structurilor
Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- Planificarea, organizarea , desfăşurarea si evaluarea pregătirii prin exerciţii a personalului
structurilor Ministerului Afacerilor Interne: dispoziţii generale, nivelurile, tipurile de exerciţii si
definirea acestora; planificarea si desfăşurarea exerciţiilor; analiza si evaluarea postexercitiu;
asigurarea resurselor necesare planificării si desfăşurării exerciţiilor.
11. O.M.A.I. nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă.
- Dispoziţii generale; organizarea acţiunilor de evacuare; conducerea acţiunilor de evacuare;
executarea acţiunilor de evacuare; asigurarea acţiunilor de evacuare, logistica acţiunilor de
evacuare, dispoziţii finale, anexe.
12. O.M.A.I. nr. 1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de
protecţie civilă.
- Norme privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi
alarmare în situaţii de protecţie civilă.
13. O.M.A.I. nr. 1168 din 2010 pentru aprobarea structurii cadru a planului Roşu de
intervenţie.
- Competenţe de întocmire, avizare si aprobare; instituţiile cu atribuţii în domeniu si
responsabilităţile acestora; domeniul de aplicare; activarea si declanşarea planului roşu de
intervenţie; fluxul informaţional decizional; comanda si controlul; comunicaţiile; informarea
publicului si a mass-mediei;
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14. O.M.A.I. nr S/109 din 07.09.2015 privind realizarea capacităţii operaţionale necesare
gestionării situaţiilor speciale sau de criză din domeniul de competentă a structurilor
Ministerului Afacerilor Interne.
- Dispoziţii generale, alertarea structurilor M.A.I.; activităţi ce se execută după primirea ordinului
de alertă; antrenarea, verificarea şi evaluarea activităţii unităţilor M.A.I. prin exerciţii de alertare;
logistica alertării; dispoziţii finale.
15. O.M.A.I. nr. S/295 din 04.12.2009 privind întocmirea si păstrarea Jurnalului acţiunilor
operative.
- Întocmirea si păstrarea Jurnalului acţiunilor operative;
16. O.I.G. nr. 1144/IG din 29.09.2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a
O.M.A.I. nr. 1134/13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea ,
pregătirea , organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor
de urgenţă profesioniste;
- Destinaţia si misiunile unităţilor si subunităţilor de intervenţie; Dispozitive de acţiune, Procedee
si tehnici de intervenţie ale unităţilor si subunităţilor de intervenţie; Pregătirea intervenţiei în
situaţii de urgentă; Organizarea intervenţiei în situaţii de urgentă; Desfăşurarea intervenţiei în
situaţii de urgentă; Întrebuinţarea si conducerea forţelor si mijloacelor pentru intervenţie;
Raportarea si analiza intervenţiilor;
17. O.I.G. nr. 1146/I.G. din 28.10.2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor 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;
- Elaborarea documentelor de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidentă, analiză,
evaluare si raportare a acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de
urgentă.
18. O.I.G. 234/IG din 29.12.2016 – ISU 10
- Instrucţiuni privind planificarea, organizarea si evaluarea exerciţiilor în IGSU si structurile
subordonate.
19. O.I.G. nr. 155/IG din 13.03.2015 , privind organizarea si executarea serviciului de
permanentă in IGSU şi unităţile subordonate
- Planificarea, numirea, pregătirea si evidenta personalului din serviciul de permanentă;
organizarea , executarea si evidenta serviciului de permanentă; dispoziţii finale.
20. O.I.G. nr. S/1502 IG din 15.03.2007, privind paza si reglementarea accesului în unităţile si
subunităţile din structura IGSU, modificat si completat cu Ordinul Inspectorului general al
IGSU nr. S/1507 IG din2007.
- Organizarea si executarea serviciului de pază si reglementare a accesului.
21. Instrucţiuni privind intervenţia serviciilor de urgentă profesioniste – Intervenţie la Incendii
ISU – 01
- Operaţiuni pentru desfăşurarea intervenţiei la incendii.
22. Instrucţiuni privind intervenţia serviciilor de urgentă profesioniste în acţiuni de căutare –
salvare – ISU 02
- Intervenţia serviciilor de urgentă profesioniste în acţiuni de căutare – salvare .
23. Concepţia generală privind planificarea, pregătirea, organizarea si desfăşurarea acţiunilor
de răspuns în situaţii de urgenţă cu nr. 14437 din 23.06.2009.
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- Concepţia generală privind planificarea, pregătirea, organizarea si desfăşurarea acţiunilor de
răspuns în situaţii de urgenţă: tipuri de riscuri în care este implicat inspectoratul general;
conducerea si coordonarea acţiunilor de răspuns specifice; forţe angrenate pentru executarea
misiunilor de intervenţie la nivel judeţean si local; realizarea cooperării si a legăturilor de
comunicaţii si informatice; constituirea grupărilor operative; Rapoarte; proceduri de intervenţie pe
tipuri de risc.
Notă: Actele normative menţionate în bibliografie sunt cele actualizate cu modificările şi
completările ulterioare, până la data înregistrării anunţului de ocupare a postului.

ÎNTOCMIT COMISIA DE CONCURS:
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