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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.

Bibliografie

Tematică

Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor
militare

Dispoziţii generale;
Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare;
Recompense şi sancţiuni;
Provenienţa ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor;
Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele
următoare;
Aprecierea, încadrarea şi promovarea în funcţie a cadrelor
militare;
Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare;
Limitele de vârstă şi stagiile minime în grad;
Dispoziţii finale şi tranzitorii.
Protecţia informaţiilor clasificate.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Legea nr. 182/ 2002 privind protecţia
informaţiilor clasificate
Legea nr. 95/2006 din 14 aprilie privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată
Hotărârea Guvernului României nr. 781/ 2002
privind protecţia informaţiilor secrete de
serviciu
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.I.R.A. – M.S.P. nr.
21386/2007 şi respectiv nr. 2011/2007 privind
unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă
prespitalicească
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

Titlul IV - Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă
şi de prim ajutor calificat
Protecţia informaţiilor secrete de serviciu.
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.
Măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească.

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
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Ordin nr. 695 din 19 decembrie 2008 privind
uniforma şi gradele profesionale ale
personalului medical, paramedical şi civil din
cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare
şi descarcerare

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

12.

Ordin nr. 1168/203 din 2 septembrie 2010

prespitalicească. Fişa de urgenţă prespitalicească pentru
echipajele de asistenţă medicală de urgenţă sau prim ajutor
calificat. Programa analitică pentru cursul de prim ajutor
calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare.
Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformei
personalului medical, paramedical şi civil din cadrul
serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare
Regulamentul privind acordarea gradelor profesionale şi
stabilirea condiţiilor minime şi a stagiului minim necesare
avansării/înaintării în gradul următor a personalului medical şi
paramedical din cadrul serviciilor mobile de urgenţă,
reanimare şi descarcerare
Activităţile de analiză a postului şi de întocmire a fişei
postului;
Exercitarea tutelei profesionale a cadrelor militare;
Naşterea şi modificarea raporturilor de serviciu, suspendarea
din funcţie şi trecerea în rezervă a cadrelor militare;
Aprecierea de serviciu a cadrelor militare;
Condiţiile în care cadrele militare din MAI pot desfășura şi
alte activităţi remunerate în afara programului de lucru.
Structura-cadru a Planului roşu de intervenţie

13. pentru aprobarea structurii-cadru a Planului

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

roşu de intervenţie
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;
O.I.G. nr. 13/IG din 29.07.2019 privind
organizarea şi executarea serviciului de
permanenţă şi reglementarea accesului în
I.G.S.U. şi unităţile subordonate
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 4014/IG din 30.03.2022 privind
organizarea
și
desfășurarea
formării
profesionale continue a personalului operativ
din subunitățile de intervenție ale serviciilor de
urgență profesioniste – ISU 06/2022
Instrucțiuni privind planificarea, desfășurarea
și evaluarea exercițiilor în Inspectoratul
General pentru Situații de Urgență și unitățile

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,
conducerea acțiunilor de intervenție;

desfășurarea

și

Organizarea şi executarea serviciului de permanenţă şi
reglementarea accesului în I.G.S.U. şi unităţile subordonate.
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 a autospecialelor/ modulelor de
descarcerare
Organizarea și desfășurarea formării profesionale continue a
personalului operativ din subunitățile de intervenție ale
serviciilor de urgență profesioniste
Planificarea, desfășurarea și evaluarea exercițiilor în
Inspectoratul general pentru Situații de Urgență și unitățile
subordonate
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subordonate, aprobate prin O.I.G. nr. 10/IG din
17.04.2019

23.

24.

25.

OIG nr.6/IG din 08.03.2019 pentru aprobarea
instrucțiunilor de organizare și funcționare a
punctelor de antrenament, poligoanelor și
centrelor de pregătire specifică serviciilor
profesioniste pentru situații de urgență – ISU
05
Dispoziția Șefului DSU nr.4828 din
16.07,2015 privind aprobarea Metodologiei
privind acreditarea formatorilor și centrelor
care desfășoară activități de formare în
primul-ajutor medical calificat
Dispoziţia Secretarului de Stat Şef al
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr.
562 din 12.04.2016 privind analiza şi controlul
activităţii SMURD

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

Metodologia privind acreditarea formatorilor și centrelor care
desfășoară activități de formare în primul-ajutor medical
calificat
Analiza lunară a activităţii. Controalele lunare şi trimestriale.
Analiza trimestrială a activităţii.

NOTĂ: Actele normative se studiază, actualizate cu toate elementele legislative
intervenite până la data publicării anunțului. Bibliografia poate fi consultată și pe site-ul
I.G.S.U.
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