ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

DIRECȚIA GENERALĂ URGENȚE MEDICALE
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru organizarea concursului de ocupare a postului vacant de ofițer
prevăzut la poziția 59 din Statul de organizare a DGUM
- specialitatea formare în medicină de urgență, prim ajutor calificat și medicină la dezastre A. Tematica:
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Corespondent
în capitolul B.
Bibliografie
Structura organizatorică a M.A.I.
7
Organizarea şi funcţiile M.A.I.
8
Regulamentul de ordine interioară în direcțiile generale / direcțiile în cadrul 9
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.
Departamentul pentru Situații de Urgență:
12
- atribuții;
- structuri coordonate;
Organizarea si functionarea Direcției Generale Urgențe Medicale:
17
- obiectivele şi atribuţiile principale;
- atribuţiile Serviciului Formare în Medicină de Urgență,Prim Ajutor Calificat
și Medicină la Dezastre
Clasificarea echipajelor publice de intervenție, transport și consultații în faza 21
prespitalicească.
Semnificațiile termenilor și noțiunilor utilizate în Sistemul național de servicii 18,20
medicale de urgență:
- acces în sistemul de urgență;
- plan roșu, plan alb;
- stație centrală / substație a serviciului public de ambulanță, punct de lucru al
serviciului public de ambulanță.
Sistemul național de asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat:
18,20
- semnificația termenilor si notiunilor;
- asistenţa de urgenţă în caz de accidente colective, calamităţi şi dezastre în faza
prespitalicească.
Organizarea Unităților de Primiri Urgențe / Compartimentelor de Primiri Urgențe 25,26
(UPU/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/CPU;
- functiile din UPU/CPU;
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Tematica
- clasificarea UPU;
- spatii functionale UPU/CPU;
- colaborarea dintre UPU şi CPU şi serviciile de urgenţă prespitalicească.
Clasificarea spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punct de vedere
al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura
asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijiri medicale definitive pacienţilor aflaţi în
stare critică:
semnificaţia termenilor şi noţiunilor: spital regional de urgenţă cu nivel
competenţă I A, spital de urgenţă cu nivel competenţă I B, spital regional de
urgenţă cu nivel competenţă II B, spital de urgenţă cu nivel competenţă III şi
IV, centru regional;
centrele universitare în cadrul cărora funcţionează unităţi sanitare regionale
de urgenţă.
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.
Protocoale de transfer interclinic al pacientului critic:
- Principii generale;
- Organizarea transferului;
- Responsabilitățile medicului din centrul de transfer;
- Responsabilitățile medicului din centrul care urmează să primească pacientul;
Criteriile, indicațiile și contraindicațiile transferului pe calea aerului
Modul de gestionare a petițiilor adresate autorităţilor şi instituţiilor publice.
Forma și modul de promovare și transmitere a documentelor adresate conducerii
M.A.I.
Regimul juridic al contravenţiilor
Contravenții la normele privind sistemul național de asistență medicală de urgență
și prim ajutor calificat
Organizarea şi funcţionarea serviciilor de ambulanţă judeţene
Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale
militarului;
Domeniul de aplicare și principii generale de etică și deontologie a militarului;
Recompensele, răspunderea juridică şi sancţiunile militarului;
Obţinerea gradelor profesionale şi încadrarea militarilor în categorii şi grade
profesionale
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor României;
Autoritățile Publice din România.
Liberul acces la informaţiile de interes public
Organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
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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. 80 / 1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare;
4. H.G. nr. 123 / 2002 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544 / 2001, cu
modificările și completările ulterioare;
5. H.G. nr. 585 / 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate
în România;
6. Constituția României;
7. H.G. nr. 416 / 2007 privind structura organizatorică și efectivele M.A.I.;
8. O.U.G. nr. 30 / 2007 privind organizarea și funcționarea M.A.I.;
9. Ordin M.A.I. nr. 120 / 2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în direcțiile
generale / direcțiile aparatului central al M.A.I.;
10. Ordin M.A.I. nr. 995 / 2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind forma și modul de
promovare și transmitere a documentelor adresate conducerii ministerului administrației și
internelor;
Legislație specifică D.S.U. – D.G.U.M.
11. H.G. nr. 857 / 2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul
sănătății publice, cu completările și modificările ulterioare;
12. 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;
13. O.U.G. nr. 34 / 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de
urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
14. O.G. nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
15. O.G. nr. 27 / 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și
completările ulterioare;
16. 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;
17. Ordin M.A.I. nr. 92 / 2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Direcţiei Generale Urgenţe Medicale;
Legislație din domeniul de specialitate
18. Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății – Titlul IV – Sistemul național de
asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat;
19. Ordin comun M.S.P. nr. 2011 / M.I.R.A. nr. 21386 / 20071 privind unele măsuri în asistența
medicală de urgență prespitalicească;
20. 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;
21. 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;
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22. Ordin M.S.P. nr. 1091 / 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al
pacientului critic;
23. Ordin M.S. nr. 2121 / 2007 pentru aprobarea Metodologiei de utilizare a autospecialelor de
consultaţii la domiciliu aflate în dotarea serviciilor publice de ambulanţă;
24. Ordin M.S. nr. 870 / 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea
şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar;
25. Ordin M.S. nr. 1706 / 2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de
primire a urgențelor;
26. 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;
27. Ordin M.S. nr. 905 / 2009 privind înființarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor
libere care se asigură de către spitalele de urgență din municipiul București pentru internarea
pacienților proveniți din unitățile de primire a urgențelor (UPU) sau compartimentele de primire a
urgențelor (CPU);
28. Ordin M.S. nr. 738 / 2018 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare
pentru serviciile de ambulanţă judeţene.

IMPORTANT: Se va avea în vedere legislaţia republicată şi actualizată, cu toate modificările și
completările intervenite până în ziua susţinerii probei de concurs.

