Anexa 1
Graficul desfăşurării concursului de admitere la
programele de studii universitare de masterat,
Anul universitar 2018-2019

ETAPA Septembrie 2018
1. Înscrieri, de luni până vineri între orele 9 și15,
sâmbăta, între orele 9 și 13.
2. Afişarea repartizării pe săli pentru susţinerea
examenului.
3. Susţinerea examenului.
4. Afişarea listelor provizorii cu ierarhizarea
candidaţilor, generate după admitere.
5. Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele
obţinute la examenul.
6. Soluționarea contestațiilor
7. Afişarea listelor finale a candidaţilor admişi pe
locuri fără taxă, respectiv cu taxă, cât şi a celor
respinşi, pe programe.
8. Depunerea diplomelor de licență/adeverințelor
de absolvire (pentru absolvenţii care au promovat
examenul de finalizare a studiilor în sesiunea
2018), în original, depunerea cererilor de
renunţare.

Data și ora, după caz
03.09-17.09
18.09
20 - 22.09, începând cu orele 09
24.09, orele 11
24.09, orele 11- 25.09, orele 11
26.09, orele 11
26-27.09

27.09–28.09, după afișarea listelor finale
sau potrivit art. 13 alin.4

Etapa Octombrie 2018
1.Înmatricularea candidaților declarați ”Admis”.

Data
Prima zi a Anului universitar 2018-2019

2. Semnarea contractelor de studii.

Primele 30 de zile de la înmatriculare.

În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi, Comisia Centrală de admitere a Academiei
de Poliţie îşi rezervă dreptul de a modifica graficul desfăşurării admiterii 2018-2019, în
vederea optimizării procesului de admitere.
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Anexa nr.2
FIŞA DE ÎNSCRIERE PENTRU ABSOLVENŢII CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ
CARE DORESC SĂ URMEZE STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT
ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

DOMENIUL:

□Drept
□Istorie

□Ordine publică și siguranță națională
□Inginerie civilă și instalații

FACULTATEA _____________________________________________________________
PROGRAMUL DE STUDII ___________________________________________________
1.
Numele2,
iniţiala
prenumelui
tatălui
şi
prenumele
candidatului:
___________________________________________________________________________
2. Cetăţenia:___________________,
3. Naţionalitatea ___________________
4. Data naşterii: ziua ________, luna ___________________, anul _________
5. Locul naşterii: localitatea _________________________, judeţul/sectorul _____________
6. C.I./Paşaport: seria _______, nr. _________________________________, eliberat de
_______ ____________________________, la data de ___________________
7. Domiciliul stabil: localitatea _________________________________________________,
judeţul/sectorul ________________________, cod poştal _________________________, str.
__________________________________, nr. ____, bl. ___, sc. ___ , et. ___, ap. ___,
telefon:__________________
8. Liceul absolvit: ___________________________________________________________,
din localitatea ______________________, specializarea absolvită ___________________,
______________________________________________ anul absolvirii ______________
9. Am absolvit: a) Facultatea _______________________________________________, din
localitatea ______________________________________, în anul ___________, în
profilul/domeniul __________________, specializarea ____________
10. Media generală a anilor de studii: _____________________________ (în cifre şi litere)
11. Media examenului de licenţă/diplomă: ________________________ (în cifre şi litere)
12. Seria şi numărul diplomei de licenţă: ________________________
13. Specializarea pe care am absolvit-o: studii de masterat/studii academice (dacă este
cazul): _______________________________________________ în regim fără taxă/cu
taxă, Facultatea ____________________________________Universitatea ______________,
din localitatea _________________, în anul ______,cu media generală _________________,
(în cifre şi litere) nota ____________________ la examenul de disertaţie (în cifre şi litere)
14. a) Facultatea la care se înscrie ______________________________________________
b) Programul de studii pe care doreşte să îl urmeze:
1.
_________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________
2

Se va trece cel din certificatul de naştere
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15. Locuri fără taxă 3/în regim cu taxă: _________________________________
16. Acces informaţii clasificate4 (dacă este cazul): _________________________________
17. Locul de muncă: ________________________________________________________
din localitatea _______________________________ judeţul/sectorul ___________________
telefon: ________________
18. Numărul chitanţei pentru plata taxei de înscriere la concursul de admitere5
___________________________________________________________________________
19. Subsemnatul(a),declar cele de mai sus pe propria răspundere. Am luat la cunoştinţă că
declararea unor informaţii false conduce automat la pierderea locului ocupat prin concursul de
admitere. De asemenea am luat la cunoştinţă că Academia de Poliţie „Al.I.Cuza” din
Bucureşti prelucrează datele mele cu caracter personal în scopul admiterii şi finalizării
studiilor şi de faptul că sunt obligat să furnizez datele cunoscând că refuzul determină
neînscrierea la concursul de admitere. Datele vor fi dezvăluite Ministerului Educaţiei
Naţionale. Conform Legii nr. 677/2001, cu modificările ulterioare, cunosc faptul că beneficiez
de dreptul la informare, dreptul de acces, de intervenţie şi opoziţie asupra datelor furnizate
precum şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, prin înaintarea unei cereri scrise,
datată şi semnată, Academiei de Poliţie „Al.I.Cuza” din Bucureşti. De asemenea, am luat la
cunoştinţă că beneficiez de dreptul de a mă adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal şi justiţiei.
20. Subsemnatul(a), declar pe propria răspundere doresc că sunt/nu sunt de acord ca, în
cazul în care sunt declarat(ă) ”respins” în urma concursului de admitere (cu media examenului
de admitere minim 6,00) şi în situaţia în care au rămas locuri libere în regim cu taxă, să pot fi
repartizat(ă), în cadrul aceluiaşi program de studii şi în ordinea descrescătoare a mediilor
obţinute, cu respectarea tuturor criteriilor iniţiale de înscriere/admitere pe locurile rămase
libere la programul de masterat ..............................................................................................
__________________________________________________________________________.

Candidat: Semnătura _________________________, Data _______________________

Se completează „Buget” sau „Taxă”
Doar pentru programele de studii universitare de masterat unde candidaţii au nevoie de avizul privind accesul la informaţii clasificate,
aceştia au obligaţia să depună, la dosarul de înscriere, o adeverinţă care să ateste nivelul de acces la informaţii clasificate şi să completeze la
punctul 16. nivelul de acces la informaţii clasificate
5
În cazul în care candidatul este scutit de taxa de înscriere acesta va menţiona: „Sunt orfan de ambii părinţi şi nu am împlinit vârsta de 26
ani sau sunt copil al personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat”.
3
4
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Anexa nr.3
Oferta educaţională

6

Domeniul
Numărul de
Limba
Nr. de studii
Denumirea programului de
Locaţia
Forma de
credite de
de
crt. universitare studii universitare de master geografică
învăţământ
studiu
predare
de master
transferabile
0

1

1

Inginerie
civilă şi
instalaţii

2

3

Drept

Ordine
publică şi
siguranţă
naţională

2

3

4

5

6

IF

90

Ingineria securității la
incendiu

Bucureşti Română

Managementul situaţiilor de
urgenţă

Bucureşti Română

IF

90

Combaterea traficului ilicit de
Bucureşti Română
droguri

IF

90

Drept administrativ

Bucureşti Română

IF

120

Dreptul afacerilor

Bucureşti Română

IF

120

Managementul pregătirii
operaţionale de jandarmi

Bucureşti Română

IF

90

Managementul resurselor
umane în sistemul
Bucureşti Română
autorităţilor de ordine publică

IF

90

Relații și organizații
internaționale în dreptul
contemporan

București Română

IF

120

Ştiinţe penale

Bucureşti Română

IF

90

Managementul relațiilor de
muncă în context național și
european

Bucureşti Română

IF

120

Cercetări fundamentale în
domeniul ordinii publica şi
siguranţei naţionala

Bucureşti Română

IF

120

Comunicare socială proactivă
Bucureşti Română
a poliţiei

IF

120

Managementul activităţilor de
ordine publică şi siguranţă
Bucureşti Română
naţională

IF

120

Managementul activităţilor
informative

IF

120

Numărul
maxim de
studenţi ce
pot fi
şcolarizaţi
7

100

Bucureşti

română

450

6

Oferta educaţională este în acord cu dispoziţiile Hotărâre Guvernului nr.185 din 04.04.2018 privind domeniile
şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în
anul universitar 2018– 2019.
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4

Istorie

Managementul cooperării
poliţieneşti internaţionale

Bucureşti

română

IF

120

Managementul investigării
fraudelor

Bucureşti

română

IF

120

Managementul operaţional la
frontiera externă Schengen

Bucureşti

română

IF

120

Poliţie judiciară

Bucureşti

română

IF

120

Arhivistică contemporană

Bucureşti

română

IF

120
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Anexa 4
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

4.1. Domeniul de studii univeristare de master
- INGINERIE CIVILĂ ȘI INSTALAȚII 4.1.1. „INGINERIA SECURITĂȚII LA INCENDIU”
A. Tematica concursului de admitere
1. Securitatea la incendiu a construcțiilor și instalațiilor.
2. Reacţia la foc a produselor pentru construcţii.
3. Rezistenţa la foc a produselor pentru construcţii.
4. Amplasarea şi conformarea construcţiilor.
5. Alcătuiri constructive șilimitarea propagării incendiilor.
6. Căi de evacuare a utilizatorilor în caz de incendiu.
7. Condiţii de acces, intervenţie şi salvare în caz de incendiu.
8. Echiparea construcţiilor cu instalaţii de stingere a incendiilor.
9. Echiparea construcţiilor cu instalații de detectare, semnalizare și avertizare.
10. Echiparea construcţiilor cu mijloace de stingere a incendiilor.
11. Sarcina termică în construcții.
12. Norme generale de apărare împotriva incendiilor.
13. Obligaţiile privind apărarea împotriva incendiilor și organizarea apărării împotriva
incendiilor.
14. Categorii de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind
securitatea la incendiu.
15. Criteriile de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor
profesioniste, voluntare și private pentru situaţii de urgenţă.
16. Identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu.
17. Elaborarea scenariului de securitate la incendiu.
18. Ingineria securităţii la incendiu.

1.
2.
3.
4.
5.

B. Bibliografia
Bălulescu P., Crăciun I.– Agenda Pompierului, ed.a II-a, Ed. Imprimeriei de Vest,
Oradea, 2009.
Calotă S., ş.a. – Manualul Pompierului, Ed. Imprimeriei de Vest, Oradea, 2009
Zamfir C., Vintilă S., Calotă S., Voiculescu I.– Securitatea la incendiu în
reglementările europene şi româneşti, Ed. Fast–Print, 2004, Bucureşti
Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările
ulterioare.
Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind Apărarea împotriva incendiilor, modificată cu
O.U.G. nr. 70 din 14 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal, OUG nr.89 din 23 decembrie
2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor și OUG nr.
52 din 3 noiembrie 2015, OG nr. 17 din 24 august 2016 pentru prorogarea termenului
prevăzut la art. 30 alin. (41) din lege.
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6. Hotărârea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care
se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.
7. Hotărârea nr.668 din 13 septembrie 2017 privind stabilirea condiţiilor pentru
comercializarea produselor pentru construcţii.
8. Hotărârea nr. 915 din 3 noiembrie 2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea
funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea
gravă a cerinţei de securitate la incendiu.
9. Hotărârea nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate
şi/sau de sănătate
10. O.M.A.I. nr. 163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor.
11. O.M.A.I. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
apararea împotrivaincendiilor la constructii si instalatiile aferente
12. O.M.A.I. nr. 89 din 18 iunie 2013 al ministrului afacerilor interne privind aprobarea
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de
prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă şi structurile subordonate, modificat de O.M.A.I. nr. 156 din 11 decembrie
2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi testarea
planurilor de urgenţă în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe
periculoase.
13. O.M.A.I. nr. 129 din 25 august 2016 al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea
Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi
protecţie civilă.
14. O.M.I.R.A. nr. 210 din 21.05.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind
identificarea, evaluarea şi controlului riscurilor de incendiu, modificat şi completat de
O.M.A.I. nr. 663 din 27.11.2008.
15. O.M.A.I. nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind
apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente.
16. O.M.A.I. nr. 712 din 23 iunie 2005 al ministrului administraţiei şi internelor pentru
aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor
de urgenţă.
17. O.M.A.I. nr. 786 din 2 septembrie 2005 al ministrului administraţiei şi internelor
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor
nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în
domeniul situaţiilor de urgenţă.
18. O.M.A.I. nr. 106 din 2007 Criterii de stabilire angajare cadru tehnic sau personal de
specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.
19. O.M.A.I. nr. 87 din 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor
care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.
20. P.118 - 99 Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor.
21. MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a
prevederilor normativului de siguranţă la foc P 118-1999.
22. Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a II-a Instalații de
stingere, indicativ P 118/2 din 2013.
23. Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a III-a Instalații de
detectare, semnalizare și avertizare, indicativ P 118/3 din 201.
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24. Ordinul M.D.L.P.L nr. 1583 /2008 privind aplicarea standardelor referitoare la sisteme
de control şi evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi din construcţii şi de limitare a
propagării fumului în caz de incendiu
25. GT 030 – 2001 Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli
aglomerate.
26. GT 049 – 2002 Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru
clădiri în domeniul sănătăţii.
27. GT 050 – 2002 Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru
cămine de bătrâni şi persoane cu handicap.
28. NP 102 – 2004 Normativ pentru proiectarea şi montajul pereţilor cortină pentru
satisfacerea cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995.
29. C 58 – 1996 Norme tehnice privind ignifugarea materialelor şi produselor
combustibile din lemn şitextile utilizate în construcţii .
30. SR 10903-2:2016 Masuri de protecţie contra incendiilor. Determinarea sarcinii
termice, în construcţii.
31. SR EN 2:1995/A1:2005 - Clasificarea incendiilor
32. SR EN ISO 13943: 2011 - Securitate la incendiu.Vocabular
4.1.2. „MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ”
A. Tematica concursului de admitere
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
Organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă.
Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
Organizarea şi funcţionarea inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă,
respectiv inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Bucureşti-Ilfov,.
5. Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.
6. Structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă.
7. Criteriile de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor
profesioniste pentru situații de urgență.
8. Principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.
9. Protecţia civilă în România.
10. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor.
11. Structura cadru a Planului Roşu de Intervenţie.
12. Managementul tipurilor de risc.
13. Gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc repartizate M.A.I.
14. Planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de
intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste.
15. Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătirii prin exerciţii a
personalului structurilor M.A.I.
16. Planificarea, organizarea, pregătirea şi desfăşurarea activităţii de prevenire a situaţiilor
de urgenţă.
17. Organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă.
18. Norme generale de apărare împotriva incendiilor.
1.
2.
3.
4.
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19. Obligaţiile privind apărarea împotriva incendiilor și organizarea apărării împotriva
incendiilor.
20. Identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu.
21. Elaborarea scenariului de securitate la incendiu.

B. Bibliografia
1. Constituţia României din 21.11.1991, republicată în M.Of. nr. 767 din 31.10.2003.
2. Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind Apărarea împotriva incendiilor, modificată cu
O.U.G. nr. 70 din 14 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal, OUG nr.89 din 23 decembrie
2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor și OUG nr.
52 din 3 noiembrie 2015, OG nr. 17 din 24 august 2016 pentru prorogarea termenului
prevăzut la art. 30 alin. (41) din lege.
3. Legea nr. 481 din 08.11.2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările
ulterioare (Legea nr. 212/2006, Legea nr. 241/2007 şi O.U.G. 70/2009), republicată în
M.Of. nr. 554/22 iul. 2008.
4. Legea nr. 170/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2014
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului
situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor.
5. O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de
urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, modificată și completată de O.U.G. nr. 89 din 23 decembrie 2014, aprobată
prin Legea nr. 170 din 29 iunie 2015.
6. O.U.G. nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15 din 28 februarie 2005, modificată și
completată de O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014 și O.U.G. nr. 89 din 23 decembrie
2014.
7. O.G.R. nr. 88 din 30.08.2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, modificată şi aprobată prin
Legea nr. 363/2002 şi completată prin O.U.G. nr. 25/2004 ce a fost aprobată de Legea
nr. 329/2004, modificată şi completată de O.U.G. 191/2005 și O.U.G. nr. 89 din 23
decembrie 2014, aprobată prin Legea nr. 170 din 29 iunie 2015.
8. Hotărârea nr. 94 din 12 februarie 2014 privind organizarea, funcţionarea şi
componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, modificată și
completată de Hotărârea nr. 1.151 din 23 decembrie 2014.
9. Hotărârea nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc.
10. Hotărârea nr. 1490 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare (H.G. nr. 1.514/2005, H.G. nr. 1.648/2006, H.G.
nr. 1.249/2008, H.G. nr. 1.446/2009, H.G. nr. 1.163/2010, H.G. nr. 464/2014 și H.G.
nr. 606 din 29 august 2016).
11. Hotărârea nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor
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operative pentru situaţii de urgenţă, modificată şi completată de Hotărârea nr. 557 din
3 august 2016.
12. Hotărârea nr. 1492 din 09.09.2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi
atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, rectificare în M.Of. nr. 377 din
31.05.2011, modificată şi completată de Hotărârea nr.606 din 29 august 2016.
13. O.M.A.I. nr. 1134 din 13.01.2006, pentru aprobarea regulamentului privind
planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de
intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste, modificată prin O.M.A.I. nr. 519
din 30 iunie 2008.
14. O.M.A.I. nr. 163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor.
15. O.M.A.I. nr. 89 din 18 iunie 2013 al ministrului afacerilor interne privind aprobarea
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de
prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă şi structurile subordonate, modificat de O.M.A.I. nr. 156 din 11 decembrie
2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi testarea
planurilor de urgenţă în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe
periculoase.
16. O.M.A.I. nr. 360 din 14.09.2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind
structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă,
modificat și completat de O.M.A.I. nr. 132 din 14 august 2014.
17. O.M.A.I. nr. 8 din 27 ianuarie 2017 al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru
situaţii de urgenţă.
18. O.M.A.I. nr. 129 din 25 august 2016 al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea
Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi
protecţie civilă.
19. O.M.I.R.A. nr. 210 din 21.05.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind
identificarea, evaluarea şi controlului riscurilor de incendiu, modificat şi completat de
O.M.A.I. nr. 663 din 27.11.2008.
20. O.M.A.I. nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă.
21. O.M.A.I nr. 110 din 12.05.2010 pentru aprobarea Instrucţiunii privind planificarea,
organizarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătirii prin exerciţii a personalului
structurilor M.A.I.
22. O.M.A.I. nr. 181 din 12.08.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administraţiei
şi Internelor.
23. Ordinul comun nr. 1.168/203 din 2010 al ministrului sănătăţii şi al ministrului
administraţiei şi internelor pentru aprobarea structurii-cadru a Planului Roşu de
Intervenţie.
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