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TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE 
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘEF GARDĂ INTERVENȚIE-STINGERE 

 
 
 

I. TEMATICA 
 
1. Statutul cadrelor militare: dispoziții generale; îndatoririle și drepturile cadrelor militare, 

aprecierea, încadrarea și promovarea în funcție a cadrelor militare. Acordarea gradelor 
militare și înaintarea cadrelor militare în gradele următoare. 

2. Planificarea, pregătirea, organizarea și desfășurarea acțiunilor de intervenție ale 
serviciilor de urgență profesioniste. 

3. Organizarea misiunilor operative. Desfășurarea acțiunilor de intervenție. Coordonarea 
și conducerea acțiunilor operative. 

4. Intervenția la incendii a serviciilor profesioniste pentru situații de urgență. Organizarea 
turei de serviciu. Operațiuni pentru desfășurarea intervenției la incendii. Organizarea 
acțiunilor de intervenție. Echiparea și îndatoririle personalului destinat intervenției la 
incendii. 

5. Intervenția serviciilor de urgență profesioniste în acțiuni de căutare-salvare: 
generalități; organizarea și desfășurarea intervenției. 

6. Modul de întocmire a raportului de intervenție. 
7. Cercetarea și stabilirea cauzelor probabile de incendiu: activitatea comisiei de 

cercetarea și stabilire a cauzelor probabile de incendiu, raportul de constatare tehnico-
științifică. 

8. Dezvoltarea incendiului. Stingerea incendiilor la clădiri, depozite de mărfuri și 
complexe comerciale, săli aglomerate, obiective din industria alimentară și industria 
prelucrării lemnului, în transporturi, la tunelul de cale ferată, mijloacele de transport 
feroviar; tehnici și substanțe de stingere a incendiilor. 

9. Relații dintre militari. Învoiri, permisii și concedii. Rapoarte personale. 
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II. BIBLIOGRAFIE 
 
1. Legea 80 din 1995  privind Statutul cadrelor militare cu modificările și completările 

ulterioare. 
2. O.M.A.I. nr. 1134 din 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 

planificarea, pregătirea, organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de 
intrevenție ale serviciilor de urgență profesioniste. 

3. O.I.G. nr. 4303/ 28.01.2020pentru aprobarea Dispozițiilor tehnice de aplicare a 
Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, defășurarea și conducerea 
acțiunilor de intervenție. 

4. O.I.G. nr. 1413/IG din 29.07.2013 – Instrucțiuni privind intervenția serviciilor de 
urgență profesioniste – Intervenție la incendii – ISU 01. 

5. O.I.G. 1415/IG din 29.07.2013 – Instrucțiuni privind intervenția serviciilor de urgență 
profesioniste – în acțiuni de căutare-salvare – ISU 02. 

6. O.I.G. nr. 20/IG din 23.12.2019 pentru aprobarea ”Îndrumătorului privind raportarea 
situațiilor de urgență” (SMISU) 

7. O.I.G. nr. 786/I.G. din 20.08.2010 pentru aprobarea Metodologiei de cercetare și 
stabilire a cauzelor probabile de incendii. 

8. O.I.G. nr. 1416/IG din 29.07.2013 – Ghid privind tehnica și tactica stingerii incendiilor  
- ISU 04. 

9. Ordinul MApn nr. M 38 din 15.03.2016  - Regulamentul de ordine interioară. 
 

NOTĂ: se vor studia actele normative menționate în bibliografie, având în vedere toate 
modificările și completările ulterioare până la data înregistrării anunțurilor de ocupare a 
posturilor. 
 
Presedinte: 
Col. Zah Adrian-Iuliu 
 
Membri comisiei de concurs: 
Lt. col. Miclăuș Nicușor-Ionel 
Cpt. Coman Georgian-Simion 
 


