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BIBLIOGRAFIE DE CONCURS REFERENT DE SPECIALITATE 

SITUATII DE URGENȚĂ, OPERATOR R.S.V.T.I. 

 

1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

2. Ordin nr. 712/2005 completat cu  Ordin nr. 786 din 02/09/2005 pentru aprobarea 

Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgent 

3. ORDIN nr. 1.427 din 26 noiembrie 2013  pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare 

împotriva incendiilor la unităţi sanitare 

4. Hotărârea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se 

supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu 

5. HOTĂRÂRE nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 

normele de prevenire şi stingere a incendiilor 

6. Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor 

7. LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civilã 

8. ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 

asigurarea activitatii de evacuare în situatii de urgenta 

9. ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de 

Management al Situatiilor de Urgenta 

10. ORDIN Nr. 132 din 29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de 

analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analizã si acoperire a 

riscurilor 

11. HG 642/2005 Criteriu de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice 

si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de 

riscuri specifice  

12. LEGE Nr. 64 din 21 martie 2008  privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor 

sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil 

13.  ORDIN Nr. 130 din 10 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea 

operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din 

domeniul ISCIR – operator RSVTI 

14. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare  

15. Legea 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare 


