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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU PROTECȚIE CIVILĂ 

Comisia de concurs 
 

  
 

 
 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 
pentru ocuparea unui post vacant de Expert gradul II-IA la Serviciul Planificare 

Operațională Integrată din cadrul Direcției Generale pentru Protecție Civilă 

 
Nr. 
crt. 

Tematică Bibliografie 

1.  

Protecția civilă în România: Dispoziții generale, 
Organizarea protecției civile, Drepturile și obligațiile 

cetățenilor, Atribuții și obligații privind protecția 
civilă, Pregătirea pentru protecția civilă, Protecția 

populației și a bunurilor materiale, limitarea și 
înlăturarea urmărilor situațiilor de protecție civilă. 

Legea nr. 481 din 
08.11.2004 privind protecția 

civilă, republicată, cu 

modificările șicompletările 
ulterioare 

2.  

Sistemul naţional de asistenţă medicală de 
urgenţă şi de prim ajutor calificat: Dispoziţii 

generale, Primul ajutor de bază şi primul ajutor 
calificat, Serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi 

descarcerare (SMURD), Asistenţa de urgenţă în caz 
de accidente colective, calamităţi şi dezastre în faza 
prespitalicească. 

Legea nr. 95/2006 din 14 

aprilie 2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

3.  
Organizarea, funcționarea și principalele 
atribuții ale Departamentului pentru Situații de 
Urgență. 

OUG nr. 1/2014 privind 
unele măsuri în domeniul 

managementului situațiilor 
de urgență, precum și 
pentru modificarea și 
completarea O.U.G. 

nr.21/2004 privind SNMSU, 
cu modificările și 

completările ulterioare 

4.  
Regulamentul de organizare și funcționare a 
Direcției Generale pentru Protecție Civilă 

Ordinul ministrului 

afacerilor interne nr. 
93/2021 privind aprobarea 

Regulamentului de 
organizare și funcționarea 
Direcției Generale pentru 

Protecție Civilă 

5.  

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă: Dispoziţii generale; Organizarea 
Sistemului Naţional; Atribuţiile componentelor 
Sistemului Naţional; Asigurarea resurselor umane, 

materiale şi financiare; Sancţiuni, Dispoziţiile finale 
şi tranzitorii. 

OUG nr. 21/2004 privind 

Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor 

de Urgenţă, cu modificările 
și completările ulterioare 
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6.  

Managementul tipurilor de risc: Dispoziţii 

generale; Autorităţi responsabile pe tipuri de risc, 
Domenii de acţiune, Comandantul acţiunii şi 

comandantul intervenţiei, Repartizarea funcţiilor de 
sprijin, Dispoziţii finale, Tipuri de risc, riscuri 
asociate, autorităţi responsabile şi domeniile de 

acţiune, Lista activităţilor specifice care se 
îndeplinesc în cadrul funcţiilor de sprijin. 

HG nr. 557/2016 privind 

managementul tipurilor de 
risc; 

7.  
Protecția informațiilor clasificate: : Dispoziţii 
generale; Informații secrete de stat; Informații 
secrete de serviciu. 

Legea nr.182/2002 privind 
protecția informațiilor 

clasificate 

8.  

Normele metodologice privind procedurile de 

planificare a resursei de aviație, cooperarea şi 
accesul la bordul aeronavelor MAI: Dispoziții 

generale, Planificarea resursei de aviație, 
Organizarea și desfășurarea misiunilor de cooperare, 
precum și accesul personalului la bordul aeronavelor 

OMAI nr. 94/2010 pentru 
aprobarea Normelor 
metodologice privind 

procedurile de planificare a 
resursei de aviație, 

cooperarea şi accesul la 
bordul aeronavelor 

Ministerului Administrației 

şi Internelor, cu modificările 
și completările ulterioare 

9.  Organizarea activității de salvare în munți 

HG nr. 77 din 23 ianuarie 
2003 privind instituirea 

unor măsuri pentru 
prevenirea accidentelor 

montane şi organizarea 
activităţii de salvare în 

munți 

10.  
Organizarea activității de salvare din mediul 
subteran speologic 

Legea nr. 402/2006  

privind prevenirea 
accidentelor si organizarea 

activității de salvare din 
mediul subteran speologic 

11.  Câinii salvamont 
Legea nr. 253/2019 

privind câinii salvamont 

 
Notă: Candidații vor avea în vedere legislația cu modificările și completările ulterioare. 
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