MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

Nesecret
Exemplar unic,
Nr. 145288
București, 14.12.2021

Rezultatul la analiza contestației înregistrată cu nr. 145239 din 13.12.2021,
a unuia dintre candidați înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent medical
principal, poziția 78-Biroul Asistență Medicală de Urgență și Prim Ajutor Calificat din cadrul
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
În urma analizei contestației înregistrată cu nr. 145239 din 13.12.2021, comisia de soluționare a
contestațiilor, precizează următoarele:
Deși contestatorul a solicitat în mod punctual reevaluarea celor 18 întrebări cuprinse în Testul scris tip grilă
– Varianta 1 - de verificare a cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului de asistent medical principal,
poziția 78-Biroul Asistență Medicală de Urgență și Prim Ajutor Calificat din cadrul Inspectoratului General pentru
Situații de Urgență, acesta a răspuns greșit la întrebările cu numărul 1, 4, 9, 10, 12, 13, 17 și 18.
Astfel, în soluționarea contestației, comisia a verificat punctual toate întrebările la care contestatorul a
răspuns, în vederea stabilirii corectitudinii modului în care acestea au fost formulate, încadrării acestora în tematica
și bibliografia de concurs, precum și corectitudinea variantelor de răspuns, astfel:
1. În ceea ce privește întrebarea nr. 1 din testul scris – tip grilă: „În conformitate cu Instrucțiunile de
lucru specifice echipajelor de prim ajutor calificat – ISU 07, aprobate prin OIG nr. 15/IG din 12.02.2015, la
sosirea la locul intervenției a echipajelor de prim ajutor calificat, comandantul de echipaj este obligat să execute
recunoașterea zonei, reținând și valorificând următoarele aspecte minimale:
a) numărul de victime și vârsta acestora;
b) nevoile de sprijin cu alte categorii de resurse (SMURD, stingere, CBRN, scafandri, salvări de la
înălțime, poliție rutieră, jandarmerie, etc..)
c) posibilitățile de evacuare a victimelor din zona evenimentului‟,
constatăm că întrebarea a fost corect și clar formulată, conform tematicii și bibliografiei de concurs, în
condițiile în care grila de corectare a respectat dispozițiile actului normativ indicat, Cap. II, subcap. II.3., lit. c),
sublit. d) din Instrucțiunile de lucru specifice echipajelor de prim ajutor calificat – ISU 07, aprobate prin OIG nr.
15/IG din 12.02.2015:
„sublit. d) nevoile de sprijin cu alte categorii de resurse (SMURD, stingere, CBRN, scafandri, salvări de la
înălțime, poliție rutieră, jandarmerie, etc..)‟
Răspunsul corect b) în grila de corectare, răspunsul candidatului identificat prin codul 8096 pe
foaia de răspuns fiind a), punctaj acordat 0.
2. În ceea ce privește întrebarea nr. 2 din testul scris – tip grilă: „În conformitate cu prevederile Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, titlul IV – Sistemul național de asistență medicală de
urgență și de prim ajutor calificat Acordarea primului ajutor calificat este organizată astfel încât timpul maxim
de sosire la locul intervenţiei de la apelul de urgenţă să nu depăşească:
a) 8 minute, pentru echipajele de prim ajutor calificat, în zonele rurale, la cel puţin 90% din cazurile de
urgenţă.
b) 12 minute, pentru echipajele de prim ajutor calificat, în zonele rurale, la cel puţin 90% din cazurile de
urgenţă.
c) 12 minute, pentru echipajele de prim ajutor calificat, în zonele rurale, la cel puţin 75% din cazurile de
urgenţă. ‟
constatăm că întrebarea a fost corect și clar formulată, conform tematicii și bibliografiei de concurs, în
condițiile în care grila de corectare a respectat dispozițiile actului normativ indicat, Titlul IV, cap. I, secțiunea a 2-a,
art. 93, alin. (8), lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, titlul IV – Sistemul
național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat:
„lit. b) 12 minute, pentru echipajele de prim ajutor calificat, în zonele rurale, la cel puţin 75% din cazurile
de urgenţă.‟
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Răspunsul corect c) în grila de corectare, răspunsul candidatului identificat prin codul 8096 pe foaia
de răspuns fiind c), punctaj acordat 0,5.
3. În ceea ce privește întrebarea nr. 3 din testul scris – tip grilă: „În conformitate cu prevederile Legii
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, titlul IV – Sistemul național de asistență
medicală de urgență și de prim ajutor calificat formarea personalului specializat în acordarea primului ajutor
calificat se va efectua pe baza unui program aprobat de:
a) inspectorul general al IGSU, acreditat şi autorizat de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
b) șeful Departamentului pentru Situații, acreditat şi autorizat de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
c) inspectorul șef al inspectoratului din care face parte centrul de formare, acreditat și autorizat de
către Departamentului pentru Situații ‟
constatăm că întrebarea a fost corect și clar formulată, conform tematicii și bibliografiei de concurs, în
condițiile în care grila de corectare a respectat dispozițiile actului normativ indicat, Titlul IV, cap. I, secțiunea a 2-a,
art. 95, alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, titlul IV – Sistemul
național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat:
„lit. (2) ... inspectorul general al IGSU, acreditat şi autorizat de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice‟
Răspunsul corect a) în grila de corectare, răspunsul candidatului identificat prin codul 8096 pe foaia
de răspuns fiind a), punctaj acordat 0,5.
4. În ceea ce privește întrebarea nr. 4 din testul scris – tip grilă: „În conformitate cu prevederile Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, titlul IV – Sistemul național de asistență medicală de
urgență și de prim ajutor calificat echipajele de prim ajutor calificat pot acţiona:
a) şi cu autospeciale de intervenţie din dotarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, respectiv ale
Unităţii Speciale de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, fără capacitate de transport pacient, cu condiţia de a fi
dotate cu echipamentele specifice, inclusiv cu defibrilator semiautomat
b) cu ambulanțe de tip C
c) cu ambulanțe de tip A ‟
constatăm că întrebarea a fost corect și clar formulată, conform tematicii și bibliografiei de concurs, în
condițiile în care grila de corectare a respectat dispozițiile actului normativ indicat, Titlul IV, cap. V, art. 120, alin.
(7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, titlul IV – Sistemul național de
asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat:
„alin. (7) ... şi cu autospeciale de intervenţie din dotarea inspectoratelor pentru situaţii de
urgenţă, respectiv ale Unităţii Speciale de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, fără capacitate de transport
pacient, cu condiţia de a fi dotate cu echipamentele specifice, inclusiv cu defibrilator semiautomat‟
Răspunsul corect a) în grila de corectare, răspunsul candidatului identificat prin codul 8096 pe foaia
de răspuns fiind b), punctaj acordat 0.
5. În ceea ce privește întrebarea nr. 5 din testul scris – tip grilă: „ In conformitate cu Ordinul comun
MSP/MAI nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Titlului IV „Sistemul național de asistență medicală de urgență și prim
ajutor calificat” din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății” sistemul de telemedicină pentru
transmiterea datelor între ambulanţe şi centrele de recepţie a datelor asigură transmisia a cel puţin:
a) 3 parametri
b) 4 parametri
c) 5 parametri
constatăm că întrebarea a fost corect și clar formulată, conform tematicii și bibliografiei de concurs, în
condițiile în care grila de corectare a respectat dispozițiile actului normativ indicat, Anexa 2, art. 22, alin (2) din
Ordinul comun MSP/MAI nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 cu modificările și completările ulterioare, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului IV „Sistemul național de asistență medicală de urgență și
prim ajutor calificat” din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății”:
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„alin. (2) ... 4 parametri ‟
Răspunsul corect b) în grila de corectare, răspunsul candidatului identificat prin codul 8096 pe foaia
de răspuns fiind b), punctaj acordat 0,5.
6. În ceea ce privește întrebarea nr. 6 din testul scris – tip grilă: „ In conformitate cu Ordinul comun
MSP/MAI nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Titului IV „Sistemul național de asistență medicală de urgență și prim
ajutor calificat” din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății” Este interzisă utilizarea
echipajelor de prim ajutor calificat în cazul:
a) intervențiilor de cod galben
b) intervențiilor de cod roșu
c) transferurilor interspitalicești
constatăm că întrebarea a fost corect și clar formulată, conform tematicii și bibliografiei de concurs, în
condițiile în care grila de corectare a respectat dispozițiile actului normativ indicat, Anexa 1, art. 26, alin (2) din
Ordinul comun MSP/MAI nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 cu modificările și completările ulterioare, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Titului IV „Sistemul național de asistență medicală de urgență și
prim ajutor calificat” din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății”:
„alin. (2) ... transferurilor interspitalicești‟
Răspunsul corect c) în grila de corectare, răspunsul candidatului identificat prin codul 8096 pe foaia
de răspuns fiind c), punctaj acordat 0,5.
7. În ceea ce privește întrebarea nr. 7 din testul scris – tip grilă: „ In conformitate cu Metodologia
privind acreditarea formatorilor și centrelor care desfășoară activități de formare în primul ajutor calificat,
anexă la Dispoziția Secretarului de Stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, nr, 4828 din
16.07.2015 din dosarul de acreditare al formatorilor fac parte următoarele documente:
a) document doveditor al activității desfășurate în cadrul echipajelor SMURD în ultimii 2 ani – 2 ture a
câte 24 de ore/lună, valoarea minimă acceptată este de 14 ture/an
b) document doveditor al activității desfășurate în cadrul UPU în ultimii 2 ani – 3 ture a câte 8 ore /
lună, valoarea minimă acceptată este de 12 ture / an
c) document doveditor al activității de sprijin a pregătirii continue desfășurată cu personal paramedical
din subunitățile operative – minim 2 subunități/lună
constatăm că întrebarea a fost corect și clar formulată, conform tematicii și bibliografiei de concurs, în
condițiile în care grila de corectare a respectat dispozițiile actului normativ indicat, Cap. II, secțiunea I, pct. 5 din
Metodologia privind acreditarea formatorilor și centrelor care desfășoară activități de formare în primul ajutor
calificat, anexă la Dispoziția Secretarului de Stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, nr, 4828 din
16.07.2015:
„pct. 5 document doveditor al activității desfășurate în cadrul echipajelor SMURD în ultimii 2 ani – 2
ture a câte 24 de ore/lună, valoarea minimă acceptată este de 14 ture/an ‟
Răspunsul corect a) în grila de corectare, răspunsul candidatului identificat prin codul 8096 pe foaia
de răspuns fiind a), punctaj acordat 0,5.
8. În ceea ce privește întrebarea nr. 8 din testul scris – tip grilă: „ In conformitate cu Ordinul comun
MSP/MAI nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Titului IV „Sistemul național de asistență medicală de urgență și prim
ajutor calificat” din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății” postul medical avansat de
categoria II se organizează după cum urmează:
a) este format din 2 corturi de tratament și 2 corturi de triaj adecvate pentru a trata simultan un număr
maxim de 50 victime
b) este transportat într-o rulotă remorcată de o autospecială de descarcerare.
c) include sisteme de încălzire ale cortului şi sisteme de iluminat exterior şi interior.
constatăm că întrebarea a fost corect și clar formulată, conform tematicii și bibliografiei de concurs, în
condițiile în care grila de corectare a respectat dispozițiile actului normativ indicat, Anexa 6, art. 6, alin. (3), lit. c)
din Ordinul comun MSP/MAI nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 cu modificările și completările ulterioare,
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pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului IV „Sistemul național de asistență medicală de
urgență și prim ajutor calificat” din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății”:
„lit. c) include sisteme de încălzire ale cortului şi sisteme de iluminat exterior şi interior ‟
Răspunsul corect c) în grila de corectare, răspunsul candidatului identificat prin codul 8096 pe foaia
de răspuns fiind c), punctaj acordat 0,5.
9. În ceea ce privește întrebarea nr. 9 din testul scris – tip grilă: „ In conformitate cu Ordinul comun
MSP/MAI nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Titlului IV „Sistemul național de asistență medicală de urgență și prim
ajutor calificat” din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății” structura minimă de personal a
echipajelor de salvare aeriană este de:

a) 3 persoane
b) 4 persoane
c) 5 persoane
constatăm că întrebarea a fost corect și clar formulată, conform tematicii și bibliografiei de concurs, în
condițiile în care grila de corectare a respectat dispozițiile actului normativ indicat, Anexa 5, art. 4, lit. d) din
Ordinul comun MSP/MAI nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 cu modificările și completările ulterioare, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului IV „Sistemul național de asistență medicală de urgență și
prim ajutor calificat” din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății:
„lit. d) ... 4 persoane ‟
Răspunsul corect b) în grila de corectare, răspunsul candidatului identificat prin codul 8096 pe foaia
de răspuns fiind a), punctaj acordat 0.
10. În ceea ce privește întrebarea nr. 10 din testul scris – tip grilă: „ In conformitate cu Ordinul MS/MAI
nr. 1168/203 din 07.09.2010 pentru aprobarea structurii cadru a Planului roșu de intervenție, declanșarea în
totalitate a Planului roșu presupune în etapa a III-a:
a) asigurarea intervenției în zona de competență cu structurile rezultate;
b) alertarea S.M.U.R.D. pe plan regional;
c) alertarea personalului care încadrează echipajele S.M.U.R.D. şi S.A.J./S.A.B.IF. aflat în tura liberă
şi prezentarea acestuia la locurile stabilite în plan
constatăm că întrebarea a fost corect și clar formulată, conform tematicii și bibliografiei de concurs, în
condițiile în care grila de corectare a respectat dispozițiile actului normativ indicat, Anexa, Ordinul MS/MAI nr.
1168/203 din 07.09.2010 pentru aprobarea structurii cadru a Planului roșu de intervenție, declanșarea în totalitate a
Planului roșu:
„etapa III: alertarea personalului care încadrează echipajele S.M.U.R.D. şi S.A.J./S.A.B.IF. aflat în
tura liberă şi prezentarea acestuia la locurile stabilite în plan ‟
Răspunsul corect c) în grila de corectare, răspunsul candidatului identificat prin codul 8096 pe foaia
de răspuns fiind a), punctaj acordat 0.
11. În ceea ce privește întrebarea nr. 11 din testul scris – tip grilă: „ În conformitate cu Instrucțiunile de
lucru specifice echipajelor de prim ajutor calificat – ISU 07, aprobate prin OIG nr. 15/IG din 12.02.2015, care
sunt parametrii monitorizați ai pacientului, utilizând monitorul defibrilatorului pe care echipajul are obligația
de a îi transmite prin sistemul de telemedicină?
a) tensiunea arterială, saturația de oxigen a sângelui, frecvența cardiacă, puls periferic, traseu de
monitorizare pe electrozi de defibrilare, traseu de monitorizare pe electrozi ECG (la cererea medicului), traseu
ECG în 12 derivații (la cererea medicului)
b) starea de inconștiență, tensiunea arterială, saturația de oxigen a sângelui, frecvența cardiacă,
traseu de monitorizare pe electrozi de defibrilare, traseu de monitorizare pe electrozi ECG (la cererea
medicului), traseu ECG în 12 derivații (la cererea medicului)
c) starea de inconștiență, tensiunea arterială, frecvența cardiacă, puls periferic, traseu de monitorizare
pe electrozi de defibrilare, traseu de monitorizare pe electrozi ECG (la cererea medicului), traseu ECG în 12
derivații (la cererea medicului)
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constatăm că întrebarea a fost corect și clar formulată, conform tematicii și bibliografiei de concurs, în
condițiile în care grila de corectare a respectat dispozițiile actului normativ indicat, Cap. II, punctul 3, lit. d) din
Instrucțiunile de lucru specifice echipajelor de prim ajutor calificat – ISU 07, aprobate prin OIG nr. 15/IG din
12.02.2015:
„lit. d) tensiunea arterială, saturația de oxigen a sângelui, frecvența cardiacă, puls periferic, traseu de
monitorizare pe electrozi de defibrilare, traseu de monitorizare pe electrozi ECG (la cererea medicului), traseu
ECG în 12 derivații (la cererea medicului)‟
Răspunsul corect a) în grila de corectare, răspunsul candidatului identificat prin codul 8096 pe foaia
de răspuns fiind a), punctaj acordat 0,5.
12. În ceea ce privește întrebarea nr. 12 din testul scris – tip grilă: „În conformitate cu Ordinul comun
MSP/MAI nr. 1092/1500 din 07.09.2006 privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor publice de
intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească echipajele publice de intervenție sunt clasificate în funcție
de:
a) dotarea cu echipamente a mijlocului de intervenție și zona de competență
b) competențele șefului echipajului
c) în funcție de numărul membrilor echipajului
constatăm că întrebarea a fost corect și clar formulată, conform tematicii și bibliografiei de concurs, în
condițiile în care grila de corectare a respectat dispozițiile actului normativ indicat, Art. 5 din Ordinul comun
MSP/MAI nr. 1092/1500 din 07.09.2006 privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor publice de
intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească:
„art. 5 ... competențele șefului echipajului‟
Răspunsul corect b) în grila de corectare, răspunsul candidatului identificat prin codul 8096 pe foaia
de răspuns fiind a), punctaj acordat 0.
13. În ceea ce privește întrebarea nr. 13 din testul scris – tip grilă: „În conformitate cu Legea nr. 80 din
11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, cadrelor militare li se
poate aplica următoarea sancțiune disciplinară:

a)
b)
c)

amânarea înaintării în gradul următor timp de 3 ani
retrogradarea în grad

trecerea în rezervă
constatăm că întrebarea a fost corect și clar formulată, conform tematicii și bibliografiei de concurs, în
condițiile în care grila de corectare a respectat dispozițiile actului normativ indicat, Secțiunea a IV-a, art. 35, lit. g)
din Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare:
„lit. g) trecerea în rezervă‟
Răspunsul corect c) în grila de corectare, răspunsul candidatului identificat prin codul 8096 pe foaia
de răspuns fiind a), punctaj acordat 0.
14. În ceea ce privește întrebarea nr. 14 din testul scris – tip grilă: „In conformitate cu Ordinul comun
MSP/MAI nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Titlului IV „Sistemul național de asistență medicală de urgență și prim
ajutor calificat” din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, echipajele de prim ajutor calificat
au obligație de a transmite datele medicale ale pacientului în următoarele situații:

a)
b)
c)

pacientul este cu tensiune arterială diastolică > 90 mmHg
pacientul este bradicardic < 60 / minut
pacientul are ritmul / pulsul accelerat > 60 / minut

constatăm că întrebarea a fost corect și clar formulată, conform tematicii și bibliografiei de concurs, în
condițiile în care grila de corectare a respectat dispozițiile actului normativ indicat, Anexa 2, art. 22, pct.7, lit. d)
din Ordinul comun MSP/MAI nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 cu modificările și completările ulterioare,
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pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului IV „Sistemul național de asistență medicală de
urgență și prim ajutor calificat” din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății”:
„lit. d) pacientul este bradicardic < 60 / minut‟
Răspunsul corect b) în grila de corectare, răspunsul candidatului identificat prin codul 8096 pe foaia
de răspuns fiind b), punctaj acordat 0,5.
15. În ceea ce privește întrebarea nr. 15 din testul scris – tip grilă: „În conformitate cu prevederile
Concepției de utilizare a Autospecialei de transport personal și victime multiple nr. 10715 din 22.02.2016, în
cazul producerii unei situații de urgență de amploare și intensitate deosebită (dezastre, accidente cu victime
multiple), autospeciala se poate utiliza pentru transportul medicalizat al:

a)
b)
c)

maxim 4 pacienți, cu gravitatea leziunilor corespunzătoare codului roșu
maxim 4 pacienți, cu gravitatea leziunilor corespunzătoare codului galben
maxim 4 pacienți, cu gravitatea leziunilor corespunzătoare codului verde

constatăm că întrebarea a fost corect și clar formulată, conform tematicii și bibliografiei de concurs, în
condițiile în care grila de corectare a respectat dispozițiile actului normativ indicat, Cap. 3, subcap. 3.2. din
Concepția de utilizare a Autospecialei de transport personal și victime multiple nr. 10715 din 22.02.2016:
„subcap. 3.2. maxim 4 pacienți, cu gravitatea leziunilor corespunzătoare codului galben‟
Răspunsul corect b) în grila de corectare, răspunsul candidatului identificat prin codul 8096 pe foaia
de răspuns fiind b), punctaj acordat 0,5.
16. În ceea ce privește întrebarea nr. 16 din testul scris – tip grilă: „În conformitate cu prevederile
Concepției de utilizare a Autospecialei de transport personal și victime multiple nr. 10715 din 22.02.2016, în
cazul producerii unei situații de urgență de amploare și intensitate deosebită (dezastre, accidente cu victime
multiple), unitățile dotate cu post medical avansat de tip II, vor fi dotate cu:
a) minimum 3 autospeciale de transport personal și victime multiple amplasate în
subunitatea/subunitățile din municipiile în care este dispusă autospeciala de intervenție la accidente colective și
calamități
b) minimum 4 autospeciale de transport personal și victime multiple amplasate în
subunitatea/subunitățile din municipiile în care este dispusă autospeciala de intervenție la accidente colective și
calamități
c) minimum 5 autospeciale de transport personal și victime multiple amplasate în
subunitatea/subunitățile din municipiile în care este dispusă autospeciala de intervenție la accidente colective și
calamități
constatăm că întrebarea a fost corect și clar formulată, conform tematicii și bibliografiei de concurs, în
condițiile în care grila de corectare a respectat dispozițiile actului normativ indicat, Cap. 2 din Concepția de
utilizare a Autospecialei de transport personal și victime multiple nr. 10715 din 22.02.2016:
„cap. 2 ... minimum 3 autospeciale de transport personal și victime multiple amplasate în
subunitatea/subunitățile din municipiile în care este dispusă autospeciala de intervenție la accidente colective și
calamități
Răspunsul corect a) în grila de corectare, răspunsul candidatului identificat prin codul 8096 pe foaia
de răspuns fiind a), punctaj acordat 0,5.
17. În ceea ce privește întrebarea nr. 17 din testul scris – tip grilă: „În conformitate cu Ordonanța de
Urgență a Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență, cu modificările și completările ulterioare din atribuțiile principale ale Inspectoratului General pentru
Situații de Urgență fac parte:

a) elaborarea şi supunerea spre aprobarea organismelor competente a strategiei naţionale de
dezvoltare a Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
NESECRET

Pagină 6 din 7

b) analizează, evaluează şi monitorizează tipurile de risc, efectuează prognoze asupra evoluţiei
acestora în scopul identificării stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, propunând totodată măsuri
pentru avertizarea populaţiei şi prevenirea agravării situaţiei
comunicarea publică în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al dezastrelor, sub coordonarea
ministrului afacerilor interne, potrivit domeniilor de competenţă ale structurilor aflate în coordonare sau
coordonare operaţională
constatăm că întrebarea a fost corect și clar formulată, conform tematicii și bibliografiei de concurs, în
condițiile în care grila de corectare a respectat dispozițiile actului normativ indicat, Cap. 3, art. 25, lit. a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor
de Urgență, cu modificările și completările ulterioare:
„lit. a) analizează, evaluează şi monitorizează tipurile de risc, efectuează prognoze asupra evoluţiei
acestora în scopul identificării stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, propunând totodată măsuri
pentru avertizarea populaţiei şi prevenirea agravării situaţiei‟

c)

Răspunsul corect b) în grila de corectare, răspunsul candidatului identificat prin codul 8096 pe foaia
de răspuns fiind c), punctaj acordat 0.
18. În ceea ce privește întrebarea nr. 18 din testul scris – tip grilă: „In conformitate cu Ordinul MS/MAI
nr. 1168/203 din 07.09.2010 pentru aprobarea structurii cadru a Planului roșu de intervenție, declanșarea în
totalitate a Planului roșu presupune în etapa a VI-a:

a) alertarea S.M.U.R.D. pe plan regional
b) completarea, în funcţie de necesitate, cu până la 30% din ambulanţele S.A.J./S.A.B.IF. aflate în tura
de serviciu

c) concentrarea structurilor S.M.U.R.D. la locul evenimentului la nivel municipal/judeţean
constatăm că întrebarea a fost corect și clar formulată, conform tematicii și bibliografiei de concurs, în
condițiile în care grila de corectare a respectat dispozițiile actului normativ indicat, Ordinul MS/MAI nr. 1168/203
din 07.09.2010 pentru aprobarea structurii cadru a Planului roșu de intervenție, declanșarea în totalitate a Planului
roșu presupune în etapa VI:
„ ... alertarea S.M.U.R.D. pe plan regional‟
Răspunsul corect a) în grila de corectare, răspunsul candidatului identificat prin codul 8096 pe foaia
de răspuns fiind b), punctaj acordat 0.
În urma recorectării tuturor întrebărilor din foaia de răspuns la Testul scris tip grilă – Varianta 1, comisia
de soluționare a contestației hotărăște menținerea notei finale obținută de către candidatul identificat prin codul
8096, respectiv nota 6 (șase), candidat înscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent medical
principal din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, concurs a cărui probă scrisă s-a desfășurat
în data de 10.12.2021.
S-a constat faptul că, în urma recorectării, nu au fost identificate erori de evaluare ale Comisiei de concurs.
Totodată, conform prevederilor art. 54 alin. (1) și (2) din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 177/2016, rezultatul
contestației va fi comunicat prin afișare la sediul I.G.S.U., respectiv prin postare pe site-ul unității.
COMISA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
PREȘEDINTE
Locotenent-colonel
FRÂNCULESCU-BERTEA Sergiu
MEMBRII
Căpitan
DUMITRU Stan

Plutonier adjutant șef
BADEA Eugenia
SECRETAR

Locotenent BEREHOIU Ana-Maria
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