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R O M Â N I A  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

D E P A R T A M E N T U L  P E N T R U  S I T U A Ț I I  D E  U R G E N Ț Ă  

 
D I R E C Ț I A  G E N E R A L Ă  U R G E N Ț E  M E D I C A L E  

Comisia de concurs 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

T E M A T I C A  Ș I  B I B L I O G R A F I A  

pentru organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Șef birou grad II PC 

prevăzut la poziția 63 din Statul de organizare a DGUM  

- specialitatea analiză și dezvoltare strategică în domeniul medicinei de urgență - 
 

A. Tematica: 
 

Nr. 

crt. 
Tematica 

Corespondent în 

capitolul 

B.Bibliografie: 

1.  Structura organizatorică a M.A.I. 7 

2.  Organizarea și funcționarea M.A.I. 5 

3.  

Regulamentul de ordine interioară în direcțiile generale / direcțiile în cadrul 

M.A.I.:  

- Principiile privind desfășurarea activitățiilor pe direcții generale/direcții 

în cadrul M.A.I. ; 

- Sistemul de relații al unităților aparatului central.  

- Desfășurarea activităților în direcțiile generale/direcții 

6 

4.  

Atribuțiile Departamentului pentru Situații de Urgență, precum și ale șefului 

Departamentului pentru Situații de Urgență; structuri componente / 

coordonare / coordonare operațională / cooperare 

9 

5.  

Organizarea, componentele, obiectivele și atribuțiile Direcției Generale 

Urgențe Medicale; atribuțiile specifice ale Biroului Analiză și Dezvoltare 

Strategică în Domeniul Medicinei de Urgență; modalitatea de îndeplinire a 

obiectivelor și realizării atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de organizare 

și funcționare, de către reprezentanții Direcției Generale Urgențe Medicale 

13 

6.  

Modalitatea de efectuare a controalelor operaționale și a inspecției activității 

serviciilor de ambulanță și structurilor de primiri urgențe; asemănări și 

deosebiri conceptuale, semnificațiile termenilor și noțiunilor de control 

operațional și inspecție 

12 

7.  
Sistemul național de asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat: 

semnificație, componență, principale atribuții; 
14,16 

A P R O B  

PREȘEDINTELE COMISIEI 
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Nr. 

crt. 
Tematica 

Corespondent în 

capitolul 

B.Bibliografie: 

8.  

Metodologia de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și actualizare 

a strategiilor guvernamentale: Dispoziții generale, Obiectivele, principiile 

metodologiei și structura strategiei guvernamentale, Grupurile de 

lucru/Structurile interministeriale și coordonarea activității acestora, 

Monitorizarea, evaluarea și actualizarea strategiilor guvernamentale; 

23 

9.  Organizarea şi funcţionarea serviciilor de ambulanţă judeţene 24 

10.  
Timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din 

sectorul sanitar 
20 

11.  
Clasificarea echipajelor publice de intervenție, transport și consultații, în faza 

prespitalicească; utilizarea autospecialelor de consultaţii la domiciliu aflate în 

dotarea serviciilor publice de ambulanţă 

17, 18, 19 

12.  

Semnificațiile termenilor și noțiunilor utilizate în Sistemul național de servicii 

medicale de urgență: 

- acces în sistemul de urgență,  

- planul roșu – responsabilități, mod de desfășurare a activităților;  

- planul alb – responsabilități, mod de desfășurare a activităților;  

- stație centrală / substație a serviciului public de ambulanță, punct de 

lucru al serviciului public de ambulanță – particularități 

14, 15,16 

13.  

Organizarea Unităților de Primiri Urgențe (UPU) / Compartimentelor de 

Primiri Urgențe (CPU): 

- Semnificațiile termenilor și noțiunilor: unitate de primiri urgențe, 

compartiment de primiri urgențe, compartiment de primiri urgențe de 

specialitate, triaj, servicii mobile de urgență, reanimare și descarcerare; 

- Categoriile de personal care pot lucra în UPU; 

- Clasificarea UPU 

21, 22 

14.  Organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă 10 

15.  

Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate din România: 

- Niveluri de secretizare. 

- Clasificare informațiilor. 

- Declasificarea și trecerea informațiilor clasificate la un nivel inferior de 

secretizare. 

- Măsuri minime de protecție a informațiilor clasificate. 

- Reguli privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, 

manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor 

clasificate 

1, 4 

16.  
Protecția informațiilor clasificate;  

Informațiile secrete de stat si informațiile secrete de serviciu  
1, 4 

17.  Liberul acces la informaţiile de interes public  2, 3 

18.  Modalitatea de soluționare a petițiilor 11, 25 

19.  
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor României; 

Autoritățile Publice din România. 
8 
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B. Bibliografie: 
 

Legislație generală MAI  
 

1. Legea nr. 182 / 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și completările 

ulterioare; 

2. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. H.G. nr. 123 / 2002 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544 / 

2001, cu modificările și completările ulterioare; 

4. H.G. nr. 585 / 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor 

clasificate în România; 

5. O.U.G. nr. 30 / 2007 privind organizarea și funcționarea M.A.I. , cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. Ordin M.A.I. nr. 120 / 2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în 

direcțiile generale / direcțiile aparatului central al M.A.I.; 

7. H.G. nr. 416 / 2007 privind structura organizatorică și efectivele M.A.I. , cu modificările și 

completările ulterioare; 

8. Constituția României, republicată. 

 

Legislație specifică D.S.U. – D.G.U.M. 
 

9. O.U.G. nr. 1 / 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, 

precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 

privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu completările și 

modificările ulterioare; 

10. O.U.G. nr. 34 / 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru 

apeluri de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

11. O.G. nr. 27 / 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările 

și completările ulterioare; 

12. Ordin comun M.S. nr. 493 / M.A.I. nr. 69 / 2014 privind condițiile de exercitare de către 

Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne a controlului operațional și a inspecției activității serviciilor de ambulanță și 

UPU / CPU și pentru aprobarea modalităților și procedurilor de monitorizare a serviciilor de 

ambulanță și UPU / CPU; 

13. Ordin M.A.I. nr. 92 / 2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Direcţiei Generale Urgenţe Medicale; 
 

  Legislație din domeniul de specialitate 
 

14. Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății – Titlul IV – Sistemul național de 

asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat; 

15. Ordin comun M.S.P. nr. 2011 / M.I.R.A. nr. 21386 / 20071 privind unele măsuri în asistența 

medicală de urgență prespitalicească; 

16. Ordin comun M.S.P. nr. 2021 / M.I.R.A. nr. 691 / 2008 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare ale titlului IV ”Sistemul național de asistență medicală de urgență și 

de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății; 

17. Ordin comun M.S.P. nr. 1092 / M.A.I. nr. 1500 / 2006 privind stabilirea competențelor și 

atribuțiilor echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească; 

18. Ordin M.S.P. nr. 1091 / 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al 

pacientului critic;  

19. Ordin M.S. nr. 2121 / 2007 pentru aprobarea Metodologiei de utilizare a autospecialelor de 

consultaţii la domiciliu aflate în dotarea serviciilor publice de ambulanţă;  
                                                           
1 Publicat pe site-ul http://www.dsu.mai.gov.ro/legislatie/ 
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20. Ordin M.S. nr. 870 / 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, 

organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar; 

21. Ordin M.S. nr. 1706 / 2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor 

de primire a urgențelor; 

22. Ordin M.S. nr. 1764 / 2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgență 

locale, județene și regionale din punctul de vedere al competențelor, resurselor materiale și 

umane și al capacității lor de a asigura asistența medicală de urgență și îngrijirile medicale 

definitive pacienților aflați în stare critică; 

23. HG nr. 379 / 2022 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare, 

evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

24. Ordin M.S. nr. 738 / 2018 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare pentru serviciile de ambulanţă judeţene; 

25. Ordin MAI nr. 33 / 2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi 

consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne. 
 

 

 

 

IMPORTANT: Se va avea în vedere legislaţia republicată şi actualizată, cu toate modificările 

și completările intervenite până în ziua susţinerii probei de concurs. 

 

 

 

Membrii comisiei de concurs:                  Semnătura: 

Locotenent-colonel Daniel GHEORGHIȚĂ 

 

Comisar-șef de poliție Daniel GROFU 

 

  

 


