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BIBLIOGRAFIE 

Concurs/examen pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, 

gradul profesional superior, clasa I, Compartiment situații de urgență, 

monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice-Serviciul afaceri europene, 

relații internaționale și servicii publice deconcentrate din cadrul Instituției 

Prefectului județului Vrancea 

 
 

 

 

1. Constituția României, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 

2. Legea nr. 188/1999 republicată (2) privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

4. Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituia prefectului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

5. H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul si 

instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare; 

 

6. Ordonanța de urgență nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă; 

 

7. Hotărârea nr. 557/2016 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc; 

 

8. Hotărârea nr. 1491/2004 din  9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 

operative pentru situaţii de urgenţă; 
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9. Ordin nr. 1422/192 din 16 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 

situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 

construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona 

costieră*); 

 

10. Hotărârea nr. 762 din 16 iulie 2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a 

situaţiilor de urgenţă. 

 

 

 

 

Întocmit, 

Șef serviciu 

Drăgulescu Cătălin 
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