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                      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE    NESECRET 

      DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ   Exemplar unic        

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ        Anexa nr. 1 la                                                                                                                                    

        INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                    Anunţul de concurs   

                      „POROLISSUM” AL JUDEŢULUI SĂLAJ                            Nr. 4271283 

                                    COMISIA DE CONCURS     Zalău- 08.10.2021   

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA  

pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de subofiţer tehnic principal la Serviciul 

Logistic – Compartimentul Intendență 

 

Tematica 

 1. Organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 

 1.1 . Dispoziţii generale; 

 1.2. Organizarea Sistemului Naţional. 

2. Principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste. 

3. Statutul cadrelor militare: 

3.1 . Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare; 

3.2. Recompense şi sancţiuni pentru militari; 

3.3. Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele următoare. 

4. Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile 

Ministerului Afacerilor Interne 

4.1 . Organizarea inventarierii bunurilor materiale; 

4.2. Executarea inventarierii patrimoniului; 

4.3. Stabilirea rezultatelor inventarierii. 

5. Scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile M.A.I. 

5.1. Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe; 

5.2. Casarea mijloacelor fixe; 

5.3. Declasarea şi casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe. 
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6. Organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din 

funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne 

6.1. Evaluarea bunurilor; 

6.2. Transmiterea fără plată. 

7. Răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne: 

7.1. Dispoziţii generale; 

7.2. Stabilirea şi recuperarea pagubelor. 

8. Utilizarea unor formulare/documente, reguli privind contabilitatea bunurilor, reguli 

privind contabilitatea activelor fixe, reguli privind contabilitatea materialelor de natura 

obiectelor de inventar, contabilitatea bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe şi 

materiale de natura obiectelor de inventar. 

9. Regulament  pentru compunerea şi portul uniformelor militare 

9.1. Portul uniformelor militare 

9.2. Descrierea uniformelor efectivelor din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. 

10. Norme de asigurare cu materiale de întreţinere a unităţilor M.A.I. 

11. Stabilirea uniformei şi a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă şi din unităţile şi instituţiile subordonate acestuia. 

11.1 Descrierea  însemnelor pentru gradele militare, a semnelor de armă şi a emblemelor  pentru 

coifură din compunerea uniformelor pentru Inspectoratul General  pentru Situaţii de Urgenţă şi 

pentru unităţile şi înstituţiile subordonate acestuia 

11.2. Norme privind drepturile de echipament pentru personalul militar din Inspectoratul General 

pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile şi instituţiile subordonate acestuia.  

12. Scăderea pierderilor determinate de perisabilităţi, la bunurile materiale, în unităţile Ministerului 

Afacerilor Interne 

12.1. Dispoziţii generale 
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12.2.  Stabilirea pierderilor determinate de perisabilităţi 

12.3. Acte întocmite şi structuri competente care avizează şi aprobă darea la scădere a pierderilor 

determinate de perisabilităţi. 
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Situaţiilor de Urgenţă, aprobat, prin Legea nr. 15 / 2005, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2. H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile 

serviciilor de urgenţă profesioniste, actualizată. 

3. Legea nr. 80 / 1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

4. Ordinul M.A.I. nr. 231 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I.. 

5. Instrucţiunea nr. 167 / 2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea 

bunurilor în cadrul M.A.I.. 

6. H.G. nr. 81/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din 

rezervele proprii, aflate în administrarea M.A.I.; 

7. Ordonanţa nr. 121 / 1998 privind răspunderea materială a militarilor şi Instrucţiuni nr. 114/2013 

privind răspunderea materială a militarilor pentru pagubele produse în 
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10. Ordinul nr. 503 din 30 M.A.I. 2008 privind asigurarea structurilor şi efectivelor cu materiale de 

resortul echipamentului, de întreţinere şi alte materiale specifice. 

11. Hotărârea nr. 1.301 din 20 septembrie 2006 privind stabilirea uniformei şi a însemnelor 

distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din 

unităţile şi înstituţiile subordonate acestuia. 

12. Instrucţiunea nr. 166 din 25 octombrie 2016 privind scăderea pierderilor determinate de 

perisabilităţi, la bunurile materiale, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne. 
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