Anexa nr. 1
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI
de ocupare a postului de Şef centru formare și pregătire la Centrul de Formare și Pregătire în
Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență

Nr.
crt.
1.

Legea nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare

2.

H.G.R. nr. 585 din 13 iunie 2002
pentru
aprobarea
standardelor
nationale de protectie a informatiilor
clasificate in Romania

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tematică

Bibliografie

Legea nr. 95/2006 din 14 aprilie privind
reforma
în
domeniul
sănătăţii,
republicată
Hotărârea Guvernului României nr.
1490/2004
pentru
aprobarea
Regulamentului de organizare şi
funcţionare
şi
a
organigramei
Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă
Hotărârea Guvernului României nr.
1492/2004 privind principiile de
organizare, funcţionarea şi atribuţiile
serviciilor de urgenţă profesioniste
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
României nr. 21/2004 privind sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă
Ordinul comun M.S.P./M.A.I. nr.
1092/1500 din 2006 privind stabilirea
competenţelor şi atribuţiilor echipajelor
publice de intervenţie de diferite niveluri
în faza prespitalicească

Ordinul comun MSP/MIRA nr. 2021/691
din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare ale
titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă
medicală de urgenţă şi de prim ajutor
calificat" din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii

Îndatoririle si drepturile cadrelor militare; acordarea
gradelor si inaintarea cadrelor militare in gradele
urmatoare; aprecierea, încadrarea şi promovarea în
funcţie a cadrelor militare
Protectia informatiilor clasificate in Romania:
clasificarea si declasificarea informatiilor, masuri
minime de protectie specifice claselor si nivelurilor
de secretizare; reguli generale privind evidenta,
intocmirea, pastrarea, procesarea, multiplicarea,
manipularea, transportul, transmiterea si distrugerea
informatiilor clasificate
Titlul IV - Sistemul naţional de asistenţă medicală de
urgenţă şi de prim ajutor calificat

Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă.

Principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile
serviciilor de urgenţă profesioniste.
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă.
Competenţele şi atribuţiile echipajelor publice de
intervenţie
pe
diferite
niveluri
în
faza
prespitalicească.
Termeni şi noţiuni. Normele de aplicare în domeniul
primului ajutor de bază şi primul ajutor calificat.
Normele de aplicare în domeniul asistenţei publice
integrate de urgenţă. Normele de aplicare pentru
organizarea şi funcţionarea serviciilor mobile de
urgenţă, reanimare şi descarcerare SMURD. Normele
de aplicare privind acordarea asistenţei de urgenţă în
caz de accidente colective, calamităţi şi dezastre în
faza prespitalicească. Fişa de urgenţă prespitalicească
pentru echipajele de asistenţă medicală de urgenţă sau
prim ajutor calificat. Programa analitică pentru cursul
NESECRET
1/3

Nr.
crt.

Bibliografie

9.

O.M.A.I nr. 177/2016 privind activitatea
de management resurse umane în
unităţile militare ale MAI

Ordin nr. 1168/203 din 2 septembrie
2010
10.
pentru aprobarea structurii-cadru a
Planului roşu de intervenţie

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

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
O.M.A.I 1134 din 13 ianuarie 2006
pentru aprobarea Regulamentului privind
planificarea, pregătirea, organizarea,
desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de
intervenţie ale serviciilor de urgenţă
profesioniste
Dispoziții tehnice de aplicare a
Regulamentului privind planificarea,
pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi
conducerea acţiunilor de intervenţie ale
serviciilor de urgenţă profesioniste,
aprobate prin O.I.G. nr. 4303/I.G. din
28.01.2020;
Ordinul Inspectorului General nr. IG 151
din 12.02.2015 pentru aprobarea
Instrucţiunilor de lucru specifice
echipajelor de prim ajutor calificat – ISU
07
Concepţia de utilizare a Autospecialei de
transport personal şi victime multiple nr.
10715 din 22.02.2016
Concepția
de
întrebuințare
a
autospecialelor/
modulelor
de
descarcerare nr. 54875/18.08.2017
OIG 3/IG din 22.03.2021 privind
organizarea și desfășurarea formării
profesionale continue a personalului
operativ din subunitățile de intervenție
ale serviciilor de urgență profesioniste –
ISU 06/2021

Tematică
de prim ajutor calificat, descarcerare şi operaţiuni de
salvare.
Activităţile de analiză a postului şi de întocmire a
fişei postului; Exercitarea tutelei profesionale a
cadrelor militare; Aprecierea de serviciu a cadrelor
militare;
Planul rosu de interventie:
competențe de intocmire, avizare si aprobare,
institutiile
cu
atributii
in
domeniu
si
responsabilitatile acestora, domeniul de aplicare,
activarea si declansarea Planului Rosu de
intervenție,fluxul
informațional-decizional,
comanda și controlul, comunicațiile,
informarea publicului si a mass-mediei
Codul de etică şi deontologie a personalului din
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi
din structurile subordonate.
Regulamentul privind planificarea, pregătirea,
organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de
intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste

Planificarea, pregătirea, organizarea, desfășurarea și
conducerea acțiunilor de intervenție;

Organizare şi componenţă. Atribuţii şi obligaţii ale
personalului.
Activităţi
conexe.
Raportare.
Comunicaţii. Documente operative. Sănătatea şi
securitatea în muncă. Dispoziţii finale.
Misiuni. Repartiţia autospecialelor. Încadrare şi
întrebuinţare. Dispoziţii finale. Anexe.
Concepția de întrebuințare
modulelor de descarcerare

a

autospecialelor/

Organizarea și desfășurarea formării profesionale
continue a personalului operativ din subunitățile de
intervenție ale serviciilor de urgență profesioniste
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OIG nr.6/IG din 08.03.2019 pentru
aprobarea instrucțiunilor de organizare și
funcționare a punctelor de antrenament,
18.
poligoanelor și centrelor de pregătire
specifică serviciilor profesioniste pentru
situații de urgență – ISU 05

Instrucțiunile de organizare și funcționare a punctelor
de antrenament, poligoanelor și centrelor de pregătire
specifică serviciilor profesioniste pentru situații de
urgență

Nota: se vor studia actele normative menţionate în bibiliografie, având in vedere toate
modificarile și completarile ulterioare pana la data susţinerii interviului.

COMISIA DE CONCURS:
Lt. col. HANTĂR ALFRED-GEORGE
Col. STANCIU NICOLAE-FLORIN
Lt. col. MATEI ION-FLORIN
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Anexa nr. 2

Formularul cererii de înscriere la concurs

DOMNULE INSPECTOR ŞEF,
Subsemnatul / Subsemnata, ________________________________________, fiul / fiica
lui ______________ şi _________________, posesor / posesoare al / a cărţii de identitate seria _____,
numărul _______________, CNP _______________________, încadrat / încadrată în funcţia de
______________________________________________________________________________

la

______________________________________________________________________,
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă “Basarab I” al Judeţului Dâmbovița în vederea ocupării postului de Șef Centru de Formare și
Pregătire la Centrul de Formare și Pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență,
prin recrutare din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne.
Am luat cunoştinţă de condiţiile şi procedurile de recrutare, selecţionare şi participare la
concurs, menţionate în anunţul dat publicităţii şi sunt de acord cu acestea.
Menţionez că sunt absolvent / absolventă, cu licenţă / diplomă al/a ____________________
________________________________________________, Facultatea ________________________
_____________________________________, specializarea _________________________, în anul
______, cu media _____.
Studii postuniversitare sau studii universitare de masterat __________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Declar că am fost/nu am fost evaluat psihologic 1, în scopul ocupării unei funcţii de
conducere cu studii superioare/universitare, în data de____________________________, la
unitatea_______________________________________________________________.
Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu
prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi
completările ulterioare, și interviul să fie înregistrat audio-video.

Semnătura ________________

1

Data _______________

Se vor lua în considerare evaluările psihologice susţinute în acelaşi scop, pentru care au fost emise avize psihologice cu cel mult 6 luni anterior datei
planificată pentru desfăşurarea probei interviului

Anexa nr. 3

Formularul declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

DOMNULE INSPECTOR ŞEF,
Subsemnatul / Subsemnata, ____________________________________, fiul / fiica lui
_____________________ şi __________________, posesor / posesoare al / a cărţii de identitate seria
___, numărul _________, CNP _____________________, încadrat / încadrată în funcţia de
________________________________________________________________________________ la
_______________________________________________, în calitate de candidat la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmbovița pentru
ocuparea postului de Șef Centru de Formare și Pregătire la Centrul de Formare și Pregătire în
Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență care se va desfăşura în data/perioada
____________________
Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu care
sunt de acord.
Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care
promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în
situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori incompatibilităţi
determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi numit(ă) în funcţia
militară aferentă postului scos la concurs, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs/examen ar permite
acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după numirea în funcţie, urmează să fiu eliberat din
funcţia de conducere ocupată.
Sunt de acord ca, în cazul câştigării concursului, anterior emiterii actului administrativ, să
asigur, în ceea ce mă priveşte, îndeplinirea cerinţelor stabilite la art. 29 lit. d) - e) şi art. 30 din Legea
nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu
prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am
completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data _____________________

Semnătura _____________________

