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TEST GRILĂ 
concurs organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de Ofițer I din cadrul Serviciului 

Analiză și Politici Preventive al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” 

București-Ilfov 

 

VARIANTA 1 

Indicaţiile comisiei de concurs cu privire la rezolvarea grilelor: 

 
Testul grilă de verificare a cunoştinţelor cuprinde 18 întrebări. 

Fiecare răspuns corect primeşte 0,50 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 9 (0,50x18). 

Un punct se acordă din oficiu. 

Fiecare întrebare conține un singur răspuns corect. 

Nu există întrebări care nu au nici o variantă corectă de răspuns. 

Indicarea răspunsului pe Foaia de răspuns se realizează prin marcarea cu „X” în rubrica corespunzătoare 

răspunsului corect, unind colţurile opuse ale căsuţei corespunzătoare, fără a o depăşicu pix cu pastă de 

culoare albastră. 

Timpul alocat rezolvării testului grilă este de 2 ore de la comunicarea subiectelor. 

Nu se fac corecturi pe foaia de răspuns, în caz de greșeală se solicită comisiei, o singură dată, un nou 

formular de răspuns; 

Nu se fac înscrisuri pe testul grilă. 

 

1) În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 89 din 18 iunie 2013 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, evidența sancțiunilor contravenţionale se întocmeşte 

separat pe categorii de persoane juridice/fizice, după cum urmează: 

a. sancţiunile contravenţionale principale; 

b. sancțiuni contravenționale sub formă de amendă; 

c. sancţiunile contravenţionale sub formă de avertisment.   0,50 p 

 

2) În conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 

republicată, primarul are ca obligaţii principale, printre altele: 

a. emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare 

împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă; 

b. asigură organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii 

administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de 

urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei; 
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c. asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la 

construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al 

unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice.  0,50 p 

 

3) În conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, 

cetățenii sunt obligați: 

a. participă la exerciţii şi aplicaţii de protecţie civilă şi la acţiunile de alarmare, 

evacuare, intervenţie, limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă 

desfăşurate de unităţile proprii; 

b. să permită instalarea mijloacelor de alarmare pe clădirile proprietate privată sau 

aparţinând asociaţiilor de locatari sau proprietari, după caz, fără plată, precum şi 

accesul persoanelor autorizate, în vederea întreţinerii acestora; 

c. să accepte şi să efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre, 

potrivit măsurilor dispuse şi aduse la cunoştinţă de către mass-media. 0,50 p 

4) În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 1489/2006 pentru aprobarea Codului de etică 

şi deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din 

structurile subordonate, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu personalul este 

obligat: 

a. să nu se lase influenţat de factorii responsabili şi alte persoane din obiectivul 

controlat, pentru asigurarea obiectivităţii şi eficienţei constatărilor şi a măsurilor pe 

care le presupune activitatea de control; 

b. să nu primească direct cereri sau petiţii a căror rezolvare intră ori ar putea să între în 

competenţa sa, să nu discute direct cu petenţii, cu excepţia cazului în care i s-au 

stabilit în mod oficial asemenea atribuţii, şi să nu intervină pentru influenţarea 

soluţionării acestor cereri 

c. să nu divulge date şi informaţii cu privire la acţiunile sau rezultatele controalelor 

proprii ori ale colegilor de serviciu, conţinutul documentelor ori al informaţiilor de 

care ia cunoştinţă în cadrul activităţii sale profesionale şi să nu le folosească în scop 

personal.         0,50 p 

 

5) În conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 

în vederea executării amenzii organele din care fac parte agenții constatatori: 

a. vor comunica din oficiu procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare 

a sancţiunii, neatacat cu plângere în termenul legal, în termen de 30 de zile de la 

data expirării acestui termen, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătoreşti 

irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea, în termen de 30 de zile de la data la 

care hotărârea a devenit irevocabilă; 

b. vor comunica din oficiu procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare 

a sancţiunii, neatacat cu plângere în termenul legal, în termen de 30 de zile de la 

data expirării acestui termen, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătoreşti 

irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea, în termen de 15 de zile de la data la 

care hotărârea a devenit irevocabilă; 
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c. vor comunica din oficiu procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare 

a sancţiunii, neatacat cu plângere în termenul legal, în termen de 15 de zile de la 

data expirării acestui termen, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătoreşti 

irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea, în termen de 15 de zile de la data la 

care hotărârea a devenit irevocabilă.    0,50 p 

 

6) În conformitate cu prevederile Normelor generale privind apărarea împotriva incendiilor, 

aprobate prin O.M.A.I. nr. 163/2007, utilizarea focului deschis nu se admite: 

a. la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide 

combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau 

substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi 

supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare; 

b. la distanţe mai mici de 50 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide 

combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau 

substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi 

supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare; 

c. la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide 

combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 20 m faţă de materiale sau 

substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi 

supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.   0,50 p 

 

7) În conformitate cu prevederile Normelor generale privind apărarea împotriva incendiilor, 

aprobate prin O.M.A.I. nr. 163/2007, "Securitatea la incendiu" are ca obiectiv reducerea 

riscului de incendiu prin: 

a. echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor cu mijloace tehnice 

de apărare împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile reglementărilor 

specifice; 

b. amplasarea materialelor periculoase în spațiile de depozitare; 

c. evidenţierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie. 

0,50 p 

 

8) În conformitate cu prevederile Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în 

domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile, 

aprobate prin O.M.A.I. nr. 712/2005, intervalul de timp între două instructaje periodice se 

stabileşte de conducerea operatorului economic sau a instituţiei publice în funcţie de 

specificul condiţiilor de muncă din unitatea respectivă, cu respectarea următoarelor 

termene: 

a. 1-3 luni, pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate, maşini, utilaje şi 

instalaţii tehnologice (tehnicieni, maiştri, subingineri, ingineri), precum şi pentru 

analişti, cercetători şi personalul din laboratoare; 
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b. 1-6 luni, pentru personalul auxiliar din secţiile şi sectoarele de producţie, control 

tehnic, cercetare, proiectare, de întreţinere şi reparaţii, investiţii, transporturi, 

precum şi pentru cel care lucrează în instituţii publice; 

c. 3-6 luni, pentru personalul auxiliar care are atribuţii de organizare, conducere şi 

control (şefi de secţii, ateliere, instalaţii, depozite etc.), pentru cel din conducerea 

operatorului economic sau a instituţiei, precum şi pentru cel din structura 

autorităţilor publice locale, a administraţiei publice centrale şi a instituţiilor statului. 

           0,50 p 

 

9) Potivit Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările 

ulterioare, cadrele militare au următoarele drepturi: 

a. reduceri sau scutiri de impozit pe venit şi ale cuantumului chiriei, ajutoare şi alte 

drepturi, potrivit reglementărilor în vigoare; 

b. diminuarea soldei de funcţie cu un procent de până la 10% pe o perioadă de 

maximum 3 luni; 

c. să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare 

propagandă prin orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora ori a unui 

candidat independent pentru funcţii publice. 

0,50 p 

10) În conformitate cu prevederile Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la 

structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement, aprobate 

prin O.M.A.I. nr. 118/2010, Conducătorul unităţii are următoarele obligaţii principale din 

punctul de vedere al apărării împotriva incendiilor: 

a. nu obţine autorizaţiile necesare conform legii; 

b. îndrumă şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea 

împotriva incendiilor în cadrul structurilor de primire turistice, unităţilor de 

alimentaţie publică şi unităţilor de agrement; 

c. asigură informarea utilizatorilor privind regulile de apărare împotriva incendiilor. 

           0,50 p 

 

11) Potrivit Normativului de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99, definiția 

termenului de sală aglomerată este următoarea: 

a. categorie distinctă a încăperilor cu aglomerări de persoane) încăpere sau grup de 

încăperi care comunică direct între ele prin goluri (protejate sau neprotejate), în care 

suprafaţa ce-i revine unei persoane este mai mică de 4mp şi în care se pot întruni 

simultan cel puţin 200 de persoane (săli de spectacole, săli de întruniri, încăperi 

pentru expoziţii, muzee, cluburi, cinematografe, comerţ, cazinouri, discoteci, etc). 

Când sunt situate la parter, se consideră săli aglomerate cele cu mai mult de 250 

persoane; 

b. categorie distinctă a încăperilor cu aglomerări de persoane) încăpere sau grup de 

încăperi care comunică direct între ele prin goluri (protejate sau neprotejate), în care 

suprafaţa ce-i revine unei persoane este mai mică de 4mp şi în care se pot întruni 
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simultan cel puţin 150 de persoane (săli de spectacole, săli de întruniri, încăperi 

pentru expoziţii, muzee, cluburi, cinematografe, comerţ, cazinouri, discoteci, etc). 

Când sunt situate la parter, se consideră săli aglomerate cele cu mai mult de 200 

persoane; 

c. categorie distinctă a încăperilor cu aglomerări de persoane) încăpere sau grup de 

încăperi care comunică direct între ele prin goluri (protejate sau neprotejate), în care 

suprafaţa ce-i revine unei persoane este mai mică de 3mp şi în care se pot întruni 

simultan cel puţin 150 de persoane (săli de spectacole, săli de întruniri, încăperi 

pentru expoziţii, muzee, cluburi, cinematografe, comerţ, cazinouri, discoteci, etc). 

Când sunt situate la parter, se consideră săli aglomerate cele cu mai mult de 250 

persoane. 

0,50 p 

 

12) Potrivit Normativului de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99, în funcţie de 

densitatea sarcinii termice, riscul de incendiu în clădiri civile (publice), poate fi: 

a. mare: qi=peste 842 MJ/mp 

b. mijlociu: q =450-840 M J/mp 

c. mic: qj=sub 420 MJ/m 

0,50 p 

 

13) Potrivit Normativului privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice 

aferente clădirilor indicativ I7/2011, instalațiile electrice pentru iluminatul de securitate 

pentru evacuare trebuie prevăzut în: 

a. parcajele subterane și supraterane închise; 

b. clădirile civile și încăperile cu mai puțin de 40 de persoane; 

c. parcajele subterane deschise. 

0,50 p 

 

14) În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de 

construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la 

incendiu, se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu construcţiile ori 

sistemele sau instalaţiile pentru: 

a. staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule cu capacitatea de 

stocare de maximum 200 mc pentru lichide petroliere ori staţii mixte; 

b. alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme şi parcuri industriale; 

c. staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept 

combustibil cu capacitatea de stocare de maximum 200 mc pentru lichide petroliere 

ori staţii mixte. 

0,50 p 

 

15) În conformitate cu prevederile prevederile H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, neefectuarea 
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lucrărilor de întreţinere şi de reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva 

incendiilor, conform normelor tehnice specifice se sancționează cu: 

a. 1000-2500 lei; 

b. 2500-5000 lei; 

c. 100-500 lei.         0,50p 

 

16) În conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 

republicată, investitorii sunt obligaţi să solicite în scris şi să includă în comisia de 

recepţie, în calitate de membru, o persoană desemnată de inspecţiile de prevenire din 

cadrul inspectoratelor, la recepția la terminarea lucrărilor de construcții aferente: 

a. clădirilor de turism având capacitatea mai mică de 50 de locuri de cazare; 

b. centrelor comerciale cu suprafaţa desfăşurată de peste 2.000 mp; 

c. parcajelor cu mai mult de 100 de locuri de parcare pentru autoturisme; 

0,50 p 

 

17) În conformitate cu prevederile Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la 

amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber, aprobate prin O.M.A.I. nr. 14/2009, 

amenajările temporare în spaţii închise se realizează pentru: 

a. târguri; 

b. bâlciuri; 

c. parcuri de distracții.       0,50 p 

 

18) În conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 

republicată, cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva 

incendiilor, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, consiliilor locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene şi locale, instituţiilor şi operatorilor 

economici au/are următoarele obligaţii principale: 

a. asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, 

precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia; 

b. controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific; 

c. asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia. 

0,50p 

  

 


