NESECRET
Ex. unic
Anexa nr. 1 la
Nr. 2411724
din : 29.10.2019

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
Pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de ,,Şef gardă intervenţie” la
Detaşamentul de Pompieri Buzău din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău
Tematică:
1. Organizarea turei de serviciu.
2. Echiparea şi îndatoririle personalului destinat intervenţiei la incendii.
3. Obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă.
4. Organizarea acţiunilor de intervenţie.
5. Operaţiuni pentru desfăşurarea intervenţiei la incendii.
6. Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei.
7. Tehnici de salvare.
8. Evacuarea victimelor din zona de risc. Tehnici de evacuare din puţuri şi fântâni. Salvarea
persoanelor din lucrări de excavaţii sau tranşee.
9. Noţiuni despre incendii.
10. Clasele de incendiu.
11. Fenomenul Flashover.
12. Fenomenul Backdraft.
13. Stingerea incendiilor de vegetaţie uscata şi păduri.
14. Stingerea incendiilor la podurile şi la acoperişurile clădirilor.
15. Stingerea incendiilor la depozite de mărfuri şi complexe comerciale.
16. Stingerea incendiilor la săli aglomerate.
17. Stingerea incendiilor în industria uşoară.
18. Stingerea incendiilor în industria alimentară.
19. Stingerea incendiilor în industria prelucrării lemnului.
20. Stingerea incendiilor în extracţia şi prelucrarea petrolului.
21. Stingerea incendiilor în transporturi.
22. Tehnici şi substanţe de stingere a incendiilor.
23. Etapele binomului de intervenţie în acţiunea de pătrundere. Tehnica lucrului pentru stingerea
incendiilor: de materiale lemnoase, de păioase, de hârtie, de bumbac, ţesături, depozite de cereale,
mase plastice, de substanţe combustibile lichide şi gazoase.
24. Acţiunea de protecţie a binomului de intervenţie.
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25. Tipuri de relaţii între militari. învoiri, permisii, concedii.
26. Recompense şi sancţiuni disciplinare. Aducerea la cunoştinţă, evidenţa recompenselor şi
sancţiunilor disciplinare.
27. Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare. Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în
gradele următoare.
28. Cercetarea şi stabilirea cauzelor probabile de incendiu.
29. Activitatea comisiei de cercetare şi stabilire a cauzelor probabile de incendiu.
30. Documente de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi
raportare a acţiunilor de intervenţie.
31. Dispozitive de acţiune, procedee şi tehnici de intervenţie ale unităţilor şi subunităţilor de
intervenţie.
32. Pregătirea intervenţiei în situaţii de urgenţă.
33. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă.
34. Desfăşurarea intervenţiei în situaţii de urgenţă.
35. Întrebuinţarea şi conducerea forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie.
36. Organizarea şi executarea serviciului de permanenţă în Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă şi unităţile subordonate.
37. Organizarea serviciului operativ şi de zi la nivelul subunităţii. Personalul din serviciul de
permanenţă organizat în IGSU.

BIBLIOGRAFIE
1. Instrucţiuni privind intervenţia serviciilor de urgenţă profesioniste-intervenţia la incendii - ISU
01, aprobat prin OIG NR.1413/ IG din 29.07.2013
2. Instrucţiuni privind intervenţia serviciilor de urgenţă profesioniste-în acţiuni de căutare salvareISU 02 , aprobat prin OIG NR.1414/IG din 29.07.2013
3. Ghid privind tehnica şi tactica stingerii incendiilor -nivel I - Tură de serviciu - ISU 04, aprobat prin
OIG NR.1416/ IG din 29.07.2013.
4. Ordinul M.Ap.N Nr. M.38 din 15.03.2016 pentru aprobarea RG 1- Regulamentul de ordine
interioară în unitate.
5. Ordinul M.Ap.N Nr. M.64 din 10.06.2013 pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare.
6. Legea Nr. 80 din 1995 privind Statutul cadrelor militare cu modificările şi completările
ulterioare.
7. OIG nr.786/IG din 20.08.2010 pentru aprobarea Metodologiei de cercetare şi stabilire a
cauzelor probabile de incendiu.
8. OIG 1144/IG din 29.09.2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a OMAI Nr. 1 134
din 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea,
desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste.
9. OMAI 1134 din 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea,
organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă
profesioniste.
10. OIG 1146/IG din 28.10.2008 pentru aprobarea dispoziţiilor tehnice de elaborare a documentelor
de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidentă, analiză, evaluare şi raportare a
acţiunilor de intervenţie a serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă completat şi
actualizat cu OIG 750/IG din 06.10.2009.
11. Ordinul Nr. 13/IG din 29.07.2019 privind organizarea şi executarea serviciului de permanenţă în
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile subordonate.

2/3
Str. Bistriţei nr. 51, Buzău 120112, tel. 0238-721301; 0238-724059; 0238-724089;
fax 0238-713973; e-mail: isubuzau@yahoo.com; web: www.isubuzau.ro

NESECRET

Notă: Tematica şi bibliografia vor avea în vedere actele normative în vigoare, cu modificările şi
completările intervenite până în ziua susţinerii concursului.

COMISIA DE CONCURS
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