ANEXA NR.1

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea funcției vacante de
Șef Birou Planificarea Continuității Operațiilor
Nr.
crt.

Tematică

Bibliografie

1.

Protecţia civilă în România: Dispoziții generale,
Organizarea protecției civile, Drepturile și obligațiile
cetățenilor, Atribuții și obligații privind protecția civilă,
Pregătirea pentru protecţia civilă, Protecţia populaţiei şi a
bunurilor materiale, limitarea și înlăturarea urmărilor
situațiilor de protecție civilă.

2.

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.

3.

Organizarea, funcţionarea şi principalele atribuţii
ale Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

4.

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.

5.

Sistemul de avertizare a populaţiei în situaţii de
urgenţă „RO-ALERT“: Operarea Sistemului RO-ALERT;
Obligaţii şi competenţe ale instituţiilor publice.

Legea nr. 481 din
08.11.2004
privind
protecția
civilă,
republicată,
cu
modificările
și
completările ulterioare
Legea nr. 307 din
12.07.2006
privind
apărarea
împotriva
incendiilor,
cu
modificările
și
completările ulterioare
OUG nr. 1/2014 privind
unele
măsuri
în
domeniul
managementului
situaţiilor de urgenţă,
precum
şi
pentru
modificarea
şi
completarea O.U.G. nr.
21/2004
privind
SNMSU, cu modificările
și
completările
ulterioare
OUG
nr.
21/2004
privind
Sistemul
Naţional
de
Management
al
Situaţiilor de Urgenţă,
cu
modificările
și
completările ulterioare
OUG nr. 46 /2019
privind
operarea
Sistemului
de
avertizare a populaţiei
în situaţii de urgenţă
"RO-ALERT"

6.

Regimul stării de de asediu și al stării de urgență:
Dispoziții generale, procedura instituirii stării de asediu
sau a stării de urgență. Încetarea acestora, Competențe
și responsabilități, Ordonanțele militare, măsuri care se
iau pe durata stării de asediu, Măsuri care se iau pe durata
stării de urgență, Sancțiuni, Dispoziții finale.

7.

OUG
nr.
30/2007
privind organizarea și
Organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor
funcționarea
Interne
Ministerului Afacerilor
Interne

OUG nr.1/1999 privind
regimul stării de asediu
și regimul stării de
urgență

Nr.
crt.

Tematică

8.

Organizarea
şi
funcţionarea
Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă: Dispoziţii
generale, Atribuţii, Organizare şi funcţionare, Personalul,
drepturile şi îndatoririle acestuia pentru îndeplinirea
atribuţiilor specifice.

9.

Structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi
dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru
situaţii de urgenţă: Dispoziţii generale, Structuri
organizatorice şi funcţionarea acestora, Atribuţii,
Dotarea.

10.

11.

12.

13.

Bibliografie
HG
nr.
1490/2004
pentru
aprobarea
Regulamentului
de
organizare
şi
funcţionare
şi
a
organigramei
Inspectoratului General
pentru
Situaţii
de
Urgenţă,
cu
modificările
și
completările ulterioare;
HG
nr.
1491/2004
pentru
aprobarea
Regulamentului - cadru
privind
structura
organizatorică,
atribuţiile, funcţionarea
şi dotarea comitetelor
şi centrelor operative
pentru
situaţii
de
urgenţă, cu modificările
și
completările
ulterioare;

Managementul tipurilor de risc: Dispoziţii generale;
Autorităţi responsabile pe tipuri de risc, Domenii de
acţiune,
Comandantul
acţiunii
şi
comandantul HG
nr.
557/2016
intervenţiei, Repartizarea funcţiilor de sprijin, Dispoziţii privind managementul
finale, Tipuri de risc, riscuri asociate, autorităţi tipurilor de risc
responsabile şi domeniile de acţiune, Lista activităţilor
specifice care se îndeplinesc în cadrul funcţiilor de sprijin.
HG nr. 1.222 / 2005
privind
stabilirea
Principiile evacuării în situații de conflict armat
principiilor evacuării în
situaţii
de
conflict
armat
OMAI
nr.
93/2021
privind
aprobarea
Regulamentului
de
Regulamentul de organizare și funcționare a
organizare
și
Direcției Generale pentru Protecție Civilă
funcționare a Direcției
Generale
pentru
Protecție Civilă;
OMAI nr. 1184 / 2006
pentru
aprobarea
Normelor
privind
Organizarea și asigurarea activității de evacuare în
organizarea
și
situații de urgență
asigurarea activității de
evacuare în situații de
urgență

Nr.
crt.

Tematică

14.

Organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare,
avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie
civilă

15.

Instrucţiunea privind planificarea, organizarea,
desfăşurarea şi evaluarea pregătirii prin exerciţii a
personalului structurilor MAI: Dispoziţii generale,
nivelurile, tipurile de exerciţii şi definirea acestora,
planificarea şi desfăşurarea exerciţiilor, analiza şi
evaluarea postexerciţiu, lecţii învăţate

Bibliografie
OMAI nr. 1259 / 2006
pentru
aprobarea
Normelor
privind
organizarea
şi
asigurarea activităţii de
înştiinţare, avertizare,
prealarmare
şi
alarmare în situaţii de
protecţie civilă
ORDIN nr. 110 din 12
mai
2010
pentru
aprobarea Instrucţiunii
privind
planificarea,
organizarea,
desfăşurarea
şi
evaluarea
pregătirii
prin
exerciţii
a
personalului
structurilor MAI

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

