MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

ANE X A NR . 1

COMISIA DE CONCURS

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA
OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE OFIȚER SPECIALIST I DIN CADRUL BIROULUI
ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ ȘI PRIM AJUTOR CALIFICAT

prin trecerea maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor

BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii republicată, Titlul IV-Sistemul naţional
de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat;
2. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările
ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului României nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi
atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului României nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordin comun MSP/MAI nr. 1092/1500 din 07.09.2006, privind stabilirea competenţelor şi
atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;
7. Ordin comun MSP/MAI nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 cu modificările şi completările
ulterioare, 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;
8. Ordin MIRA nr. 695 din 19.12.2008 privind uniforma şi gradele profesionale ale personalului
medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi
descarcerare, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordin MS/MAI nr. 1168/203 din 07.09.2010 pentru aprobarea structurii-cadru a Planului roşu
de intervenţie;
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10. Ordin MAI nr. 1489 din 03.11.2006 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie a
personalului din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din structurile subordonate;
11. Ordin MApN nr. M 64/2013 pentru aprobarea Regulamentului Disciplinei Militare;
12. Instrucţiuni privind intervenţia serviciilor de urgenţă profesioniste în acţiuni de căutare-salvare
- ISU 02, aprobate prin OIG nr. 1414/IG din 29.07.2013;
13. Instrucţiuni de lucru specifice echipajelor de prim ajutor calificat – ISU 07, aprobate prin OIG
nr. 151/IG din 12.02.2015;
14. Plan de intervenţie comună privind prealertarea şi alertarea unităţilor sanitare în cazul
incidentelor cu victime multiple sau al calamităţilor nr. 3379/RA din 11.10.2016;
15. Concepţia de utilizare a Autospecialei de transport personal şi victime multiple nr. 10715 din
22.02.2016;
16. Metodologia privind acreditarea formatorilor și centrelor care desfășoară activități de formare
în primul ajutor medical calificat, anexă la Dispoziția secretarului de stat, șef al
Departamentului pentru Situații de Urgență, nr. 4828 din 16.07.2015.

TEMATICA

1. Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat;
2. Dispoziţii generale cu privire la statutul cadrelor militare, îndatoririle şi drepturile cadrelor
militare; interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi; recompense şi
sancţiuni; provenienţa ofiţerilor, maiştrilor miliari şi subofiţerilor; acordarea gradelor şi
înaintarea cadrelor militare în gradele următoare; aprecierea, încadrarea şi promovarea în
funcţie a cadrelor militare, dispoziţii finale şi tranzitorii;
3. Principiile de organizare, funcționare și atribuțiile inspectoratelor pentru situații de urgență,
atribuțiile personalului inspectoratelor pentru situații de urgență;
4. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi organigrama Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă (dispoziţii generale, atribuţii, organizare şi funcţionare, drepturile şi
îndatoririle personalului pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice);
5. Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă (dispoziţii generale, organizarea
Sistemului Naţional, atribuţiile componentelor Sistemului Naţional);
6. Competenţele şi atribuţiile echipajelor publice de intervenţie pe diferite niveluri în faza
prespitalicească, clasificarea echipajelor publice de intervenţie de urgenţă, transport şi
consultaţii în faza prespitalicească, dotarea minimă obligatorie pentru echipajele terestre SMURD
(terapie intensivă mobilă tip C1, prim ajutor calificat tip B2);

7. Normele metodologice de aplicare ale titlului IV din Legea nr.95/2006 (norme de aplicare în
domeniul primului ajutor de bază şi primului ajutor calificat, norme de aplicare în domeniul
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asistenţei publice integrate de urgenţă, norme de aplicare pentru organizarea şi funcţionarea
serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare SMURD, norme de aplicare privind
acordarea asistenţei de urgenţă în caz de accidente colective, calamităţi şi dezastre în faza
prespitalicească);
8. Compunerea şi portul uniformei personalului medical, paramedical şi civil din cadrul
serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare;
9. Planul roşu de intervenţie: competenţe de întocmire, avizare şi aprobare; instituţiile cu atribuţii
în domeniu şi responsabilităţile acestora; domeniul de aplicare; activarea şi declanşarea
Planului roşu de intervenţie; fluxul decizional; comanda şi controlul; comunicaţiile; informarea
publicului şi a mass-mediei;
10. Principii care guvernează etica şi deontologia profesională, obiective şi reguli de conduită;
11. Disciplina militară, autoritatea militară, recompense, abateri de la disciplina militară, sancţiuni
disciplinare, aplicarea şi executarea sancţiunilor disciplinare; suspendarea, amânarea, anularea
şi radierea sancţiunilor disciplinare;
12. Generalităţi privind acţiunile de căutare şi salvare. Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei.
Tehnici de salvare. Salvarea persoanelor blocate în spaţii libere aflate sub dărâmături. Metode
de salvare a victimelor de la înălţimi. Evacuarea victimelor din zona de risc. Retragerea forţelor
şi mijloacelor de la locul acţiunii. Protecţia psihologică. Modul de comunicare prin staţiile
radio. Măsuri de siguranţă şi securitate a muncii;
13. Organizare şi componenţă. Atribuţii şi obligaţii ale personalului. Activităţi conexe. Raportare.
Comunicaţii. Documente operative. Sănătatea şi securitatea în muncă. Dispoziţii finale;
14. Domeniul de aplicare. Operaţiuni privind prealertarea şi alertarea. Comunicarea mesajelor;
15. Misiuni. Repartiţia autospecialelor. Încadrare şi întrebuinţare. Dispoziţii finale. Anexe.
16. Prevederi generale privind activitatea de acreditare. Acreditarea Formatorilor. Acreditarea
centrelor de formare în primul ajutor medical calificat. Evidența certificatelor de acreditare și
tipizate.

NOTĂ: Se studiază actele normative menționate în bibliografie cu toate modificările și
completările în vigoare la data publicării anunțului.
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