ANEXA NR. 1

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcției vacante de
Șef Birou Analiză și Dezvoltare Strategică în Domeniul Protecției Civile
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tematică

Bibliografie

Dispoziții generale, Organizarea protecției
civile, Drepturile și obligațiile cetățenilor,
Atribuții și obligații privind protecția civilă, Legea nr. 481 din 08.11.2004
Pregătirea pentru protecția civilă, Protecția privind
protecția
civilă,
populației și a bunurilor materiale, limitarea și republicată;
înlăturarea urmărilor situațiilor de protecție
civilă.
OUG nr. 1/2014 privind unele
măsuri
în
domeniul
Organizarea, funcționarea și principalele
managementului
situațiilor
de
atribuții ale Departamentului pentru Situații
urgență,
precum
și
pentru
de Urgență.
modificarea și completarea O.U.G.
nr. 21/2004 privind SNMSU;
Dispoziții generale; Organizarea Sistemului OUG nr. 21/2004 privind Sistemul
Național; Atribuțiile componentelor Sistemului Național
de
Management
al
Național;
Situațiilor de Urgență;
Dispoziții generale; Autorități responsabile pe
tipuri
de
risc,
Domenii
de
acțiune,
Comandantul
acțiunii
și
comandantul
intervenției, Repartizarea funcțiilor de sprijin, HG
nr.
557/2016
privind
Dispoziții finale, Tipuri de risc, riscuri asociate, managementul tipurilor de risc;
autorități responsabile și domeniile de
acțiune, Lista activităților specifice care se
îndeplinesc în cadrul funcțiilor de sprijin.
Ordonanța de Urgență nr. 30/2007
Organizarea și funcționarea Ministerului
privind organizarea și funcționarea
Afacerilor Interne
Ministerului Afacerilor Interne;
Ordinul
ministrului afacerilor
interne
nr. 93/2021 privind
Regulamentul de organizare și funcționare a
aprobarea
Regulamentului
de
Direcției Generale pentru Protecție Civilă
organizare și funcționare a Direcției
Generale pentru Protecție Civilă;
Ordinul
ministrului
afacerilor
Activitățile de analiză a postului și de
interne
nr. 177/2016 privind
întocmire a fișei postului; Recrutarea cadrelor
activitatea
de
management
militare; Selecționarea cadrelor militare;
resurse umane în unitățile militare
Formarea profesională a cadrelor militare;
ale Ministerului Afacerilor Interne;
Principiile privind desfășurarea activităților în Ordinul
ministrului
afacerilor
unitățile aparatului central; Sistemul de relații interne nr. 120/2010 pentru
al unităților aparatului central; Procesul aprobarea
Regulamentului
de
managerial în cadrul aparatului central; ordine
interioară
în
unitățile
Desfășurarea
activităților
în
unitățile aparatului central al Ministerului
aparatului central;
Afacerilor Interne;
O.G.
nr.
27/2002
privind
Modalitatea de soluționare a petițiilor
reglementarea
activității
de
soluționare a petițiilor;

Nr.
crt.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Tematică
Liberul acces la informațiile de interes public

Bibliografie
Legea nr. 544 / 2001 privind liberul
acces la informațiile de interes
public;

Îndatoririle și drepturile cadrelor militare;
Proveniența ofițerilor, maiștrilor militari și Legea nr. 80/1995 privind Statutul
subofițerilor;
Aprecierea,
încadrarea
și cadrelor militare;
promovarea în funcție a cadrelor militare
HG nr. 870/2006 privind aprobarea
Definirea instrumentelor pentru asigurarea Strategiei pentru îmbunătățirea
unui sistem coerent de formulare a politicilor sistemului
de
elaborare,
publice; Coordonarea procesului de formulare coordonare
și
planificare
a
a politicilor publice;
politicilor
publice
la
nivelul
administrației publice centrale;
HG nr. 561/2009
Documentele de politici publice și actele pentru aprobarea Regulamentului
normative; Procedura de elaborare și privind procedurile, la nivelul
consultare a proiectelor de acte normative și Guvernului, pentru elaborarea,
a proiectelor de documente de politici publice; avizarea și prezentarea proiectelor
Procedura de avizare/adoptare a proiectelor de documente de politici publice, a
de acte normative și a proiectelor de proiectelor de acte normative,
documente de politici publice;
precum și a altor documente, în
vederea adoptării/aprobării;
HG nr. 775/2005 pentru aprobarea
Regulamentul
privind
procedurile
de Regulamentului privind procedurile
elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor de elaborare, monitorizare şi
publice la nivel central
evaluare a politicilor publice la
nivel central
HG nr. 768 din 19 octombrie 2016
Platforma
naţională
pentru
reducerea privind organizarea şi funcţionarea
riscurilor la dezastre
Platformei
naţionale
pentru
reducerea riscurilor la dezastre

NOTĂ:
Actele normative menționate, trebuie luate în considerare cu toate modificările și
completările survenite, până la data publicării anunțului de concurs.

