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BIBLIOGRAFIA
concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de Șef S.V.S.U din cadrul
Compartimentului Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Socodor
1. Constituția României nr.1/2003, republicată;
2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, de la art.549 – la art. 572;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare;
4. O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
urgență, cu modificările ulterioare;
5. O.G. nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice
comunitare pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
7. LEGEA nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare;
8. Ordin nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor;
9. Ordin nr.712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea
salariaților din domeniul situațiilor de urgență, cu modificările ulterioare;
10. Ordin nr.160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de
serviciile voluntare și private pentru situații de urgență;
11. H.G. nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile
de urgență voluntare;
12. Ordin nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea
activității de înștiințare, avertizare, pre-alarmare și alarmare în situații de protecție
civilă;
13. Ordin nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea
activității de evacuare în situații de urgență;
14. Ordin nr.886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național
integrat de înștiințare, avertizare și alarmare a populației;
15. Ordin nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea,
încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de
urgență.
NOTĂ: Pentru toate actele normative menționate în bibliografie se vor avea în
vedere completările și modificările la zi.
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