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APROBAT
PRIMAR,
Sergiu ARSENE
BIBLIOGRAFIA și TEMATICA
pentru examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute, pentru personalul
contractual propriu din cadrul Compartimentului Situații de Urgență al aparatului de specialitate al Primarului
comunei Bod
1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Titlul III – Personalul
contractual din autoritățile și instituțiile publice;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,
republicată;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată;
5. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
7. OUG nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor;
8. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată;
9. Ordonanța nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru
situații de urgență;
10. Legea nr. 363/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și
funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;
11. OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;
12. Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
13. Ordin nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare
în situații de urgență;
14. Ordin MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de
securitate la incendiu și protecție civilă;
15. Ordin nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul
prevenirii și stingerii incendiilor și instruirea în domeniul protecției civile;
16. Ordin nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la
construcții și instalațiile aferente;
17. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

Întocmit

Resurse Umane

Magdalena VARGA
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