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1. Constituţia României, republicată; 
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr.307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, cu modificările si completările 

ulterioare; 
6. Legea nr.481/2004 privind protectia civilă, republicată, cu modificările ulterioare; 

7. Hotararea nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de 
urgenta voluntare, cu modificările ulterioare; 

8. Ordonanta nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice 
comunitare pentru situații de urgență; 

9. Ordinul nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, 
încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; 

10. Ordinul nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor; 
11. O.M.A.I nr.712/2005 privind aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariatilor 

din domeniul situatiilor de urgenta; 
12. Ordin nr.160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare 

si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si 
private pentru situatii de urgenta; 

 
TEMATICA: 
1. Constituţia României, republicată: 
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din OG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

3. Reglemenări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 
4. Reglemenări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

5. Reglemenări privind apararea împotriva incendiilor; 
6. Reglemenări privind protectia civilă; 

7. Reglemenări privind Statutul personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare; 
8. Reglemenări privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare 

pentru situații de urgență; 
9. Reglemenări privind criteriile de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea 

serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; 
10. Reglemenări privind normele generale de aparare împotriva incendiilor; 

11. Reglemenări privind instruirea salariatilor din domeniul situatiilor de urgenta; 
12. Reglemenări privind planificarea, organizarea, desfasurarea și finalizarea activității de 

prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgență; 
 

 


