TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
Anexa nr. 1
pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de conducere vacant de
Șef Inspecție de Prevenire I la Inspecția de Prevenire
Tematică

Bibliografie

Dispoziții generale. Obligații privind apărarea împotriva
Legea nr. 307/2006 privind apărarea incendiilor. Exercitarea autorității de stat în domeniul
1. împotriva incendiilor, republicată, cu apărării împotriva incendiilor. Serviciile de urgență
modificările şi completările ulterioare
voluntare și private. Răspunderea juridică. Dispoziții
finale.
Dispoziţii generale. Organizarea protecţiei civile.
Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,
Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor. Atribuţii şi obligaţii
2. republicată, cu modificările şi completările
privind protecţia civilă. Contravenţii şi sancţiuni.
ulterioare
Dispoziţii tranzitorii şi finale.
Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor
Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare. Aprecierea,
3. militare, cu modificările şi completările
încadrarea şi promovarea în funcţie a cadrelor militare.
ulterioare
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind
Dispoziții generale. Constatarea contravenţiei. Aplicarea
4. regimul juridic al contravenţiilor, cu
sancțiunilor contravenționale.
modificările și completările ulterioare
Ordinul M.A.I. nr. 33/2020 privind
activităţile de soluţionare a petiţiilor, Dispoziţii generale. Organizarea activităţii de
5.
primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor soluţionare a petiţiilor.
în Ministerul Afacerilor Interne;
H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi
Stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de
6. sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire și stingere a incendiilor (integral).
prevenire şi stingere a incendiilor
H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea
Categorii de construcţii şi amenajări care se supun
categoriilor de construcţii şi amenajări care
7.
avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu
se supun avizării şi/sau autorizării privind
(integral).
securitatea la incendiu
H.G.R. nr. 915/2015 privind stabilirea
criteriilor pentru oprirea funcţionării ori Criterii pentru oprirea funcţionării ori utilizării
utilizării construcţiilor sau amenajărilor construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea
determinate de încălcarea gravă a cerinţei de gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce
securitate la incendiu în ceea ce priveşte priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de
8.
periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor
intervenţie,
neasigurarea
stabilităţii portante, respectiv a limitării propagării focului şi
elementelor portante, respectiv a limitării fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi
propagării focului şi fumului în interiorul (integral).
edificiului şi la vecinătăţi
Ordinul M.A.I. nr. 14/2009 pentru
Dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor la
aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare
9.
amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber
împotriva
incendiilor
la
amenajări
(integral).
temporare în spaţii închise sau în aer liber
Ordinul M.A.I. nr. 87/2010
pentru
aprobarea Metodologiei de autorizare a Dispoziţii
generale.
Supravegherea
persoanelor
10. persoanelor care efectuează lucrări în autorizate. Libera circulaţie a serviciilor. Obligaţii ale
domeniul apărării împotriva incendiilor, cu persoanei autorizate şi căi de atac.
modificările şi completările ulterioare
Ordinul M.A.I. nr. 89/2013
privind Definire, obiective, domenii şi forme ale activităţii de
aprobarea Regulamentului de planificare, prevenire. Organizarea şi conducerea structurilor de
11. organizare, pregătire şi desfăşurare a prevenire, atribuţii şi planificarea activităţii de
activităţii de prevenire a situaţiilor de prevenire:
urgenţă executate de Inspectoratul General
• Atribuţiile inspecţiilor judeţene
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Tematică

Bibliografie

12.

13.

14.

15.

16.

17.

pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile
• Planificarea activităţii de prevenire
subordonate, cu modificările și completările Dispoziții specifice:
ulterioare
• Controlul de prevenire
• Avizare, autorizare, acord;
• Informare preventivă;
• Asistenţă tehnică de specialitate
• Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor;
• Alte forme ale activităţii de prevenire
Ordinul comun al M.A.I. și M.D.R.T. nr.
118/1709 din 2010 pentru aprobarea
Dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor la
Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
structuri de primire turistice, unități de alimentație
incendiilor la structuri de primire turistice,
publică și unități de agrement (integral).
unități de alimentație publică și unități de
agrement
Ordinul comun al M.A.I. și M.S. nr.
146/1427 din 2013 pentru aprobarea Dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor la
Dispoziţiilor generale de apărare împotriva unități sanitare (integral).
incendiilor la unități sanitare
Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru
Norme generale de apărare împotriva incendiilor
aprobarea Normelor generale de apărare
(integral).
împotriva incendiilor
Ordinul M.A.I. nr. 166 din 2010 pentru
Dispoziţii generale privind apărarea împotriva
aprobarea Dispoziţiilor generale privind
incendiilor la construcţii și instalaţiile aferente
apărarea împotriva incendiilor la construcţii
(integral).
și instalaţiile aferente
Ordinul M.A.I. nr. 187 din 2010 pentru
aprobarea Dispoziţiilor generale privind Dispoziţii generale privind apărarea împotriva
apărarea împotriva incendiilor la spații incendiilor la spații pentru comerț (integral).
pentru comerț
Ordinul comun al M.I.R.A. şi al M.A.D.R.
nr. 605/579 din 2008 pentru aprobarea
Dispoziţiilor generale de apărare împotriva Dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor pe
incendiilor pe timpul utilizării focului timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti,
deschis la arderea de mirişti, vegetaţie vegetaţie uscată şi resturi vegetale (integral).
uscată şi resturi vegetale, cu modificările și
completările ulterioare

Nota: se vor studia actele normative menţionate în bibiliografie, având in vedere toate modificarile și
completarile ulterioare pana la data susţinerii interviului.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS

MEMBRII COMISIEI DE CONCURS:
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Anexa nr. 2

Formularul cererii de înscriere la concurs

DOMNULE INSPECTOR ŞEF,
Subsemnatul / Subsemnata, ________________________________________, fiul / fiica
lui ______________ şi _________________, posesor / posesoare al / a cărţii de identitate seria _____,
numărul _______________, CNP _______________________, încadrat / încadrată în funcţia de
______________________________________________________________________________

la

______________________________________________________________________,
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă “Basarab I” al Judeţului Dâmbovița în vederea ocupării postului de Șef inspecție de prevenire
I din cadrul Inspecției de Prevenire, prin recrutare din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale
Ministerului Afacerilor Interne.
Am luat cunoştinţă de condiţiile şi procedurile de recrutare, selecţionare şi participare la
concurs, menţionate în anunţul dat publicităţii şi sunt de acord cu acestea.
Menţionez că sunt absolvent / absolventă, cu licenţă / diplomă al/a ____________________
________________________________________________, Facultatea ________________________
_____________________________________, specializarea _________________________, în anul
______, cu media _____.
Studii postuniversitare sau studii universitare de masterat __________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Declar că am fost/nu am fost evaluat psihologic 1, în scopul ocupării unei funcţii de
conducere
cu
studii
superioare/universitare,
în
data
de__________________,
la
unitatea_______________________________________________________________.
Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu
prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi
completările ulterioare, și interviul să fie înregistrat audio-video.

Semnătura ________________

1

Data _______________

Se vor lua în considerare evaluările psihologice susţinute în acelaşi scop, pentru care au fost emise avize psihologice cu cel mult 6 luni anterior datei
planificată pentru desfăşurarea probei interviului

Anexa nr. 3

Formularul declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

DOMNULE INSPECTOR ŞEF,
Subsemnatul / Subsemnata, ____________________________________, fiul / fiica lui
_____________________ şi __________________, posesor / posesoare al / a cărţii de identitate seria
___, numărul _________, CNP _____________________, încadrat / încadrată în funcţia de
________________________________________________________________________________ la
_______________________________________________, în calitate de candidat la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmbovița pentru
ocuparea postului de Șef inspecție de prevenire I din cadrul Inspecției de Prevenire care se va
desfăşura în data/perioada ____________________
Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu care
sunt de acord.
Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care
promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în
situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori incompatibilităţi
determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi numit(ă) în funcţia
militară aferentă postului scos la concurs, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs/examen ar permite
acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după numirea în funcţie, urmează să fiu eliberat din
funcţia de conducere ocupată.
Sunt de acord ca, în cazul câştigării concursului, anterior emiterii actului administrativ, să
asigur, în ceea ce mă priveşte, îndeplinirea cerinţelor stabilite la art. 29 lit. d) - e) şi art. 30 din Legea
nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu
prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am
completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data _____________________

Semnătura _____________________

