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9.H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
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14.Ordinul nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea
Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență
specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren;
15.Ordinul nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și
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NOTA: Actele normative cuprinse in prezenta bibliografie vor avea forma
actualizata (cu modificarile si completarie ulterioare, la data organizarii
concursului).

TEMATICA
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSPECTOR ÎN CADRUL
COMPARTIMENTULUI SITUATII DE URGENTA

1.Constitutia Romaniei Titluul II si III;
2.O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și
bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4.Ordonanța de urgență nr.57/2019 (partea a-VI-a titulul III) privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
5.Ordinul nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță
privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a
serviciilor private pentru situații de urgență;
6.Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată;
7.H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar
din serviciile de urgență voluntare;
8. Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în
România, actualizată;
9.H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor
și centrelor operative pentru situații de urgență, actualizată;
10. Ordinul nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind
instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, actualizată;
11. OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al
Situațiilor de Urgență, actualizată;
12.Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată; Titlul II, Contractul individual de
munca.
13. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
14.Ordinul nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea
Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență
specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren;
15.Ordinul nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și
alarmare în situații de protecție civilă;


NOTA: Actele normative cuprinse in prezenta bibliografie vor avea forma
actualizata (cu modificarile si completarie ulterioare, la data organizarii
concursului).
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