ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01912 Borcea

ANUNŢ
Unitatea Militară 01912 Borcea, cu sediul în Blocuri Bărăganu, localitatea Borcea, judeţul
Călăraşi organizează examen pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioară,
astfel:
1. Funcţiile pentru care se organizează examenul:
- Referent tp.I– 1 funcţie
- Tehnician tp.IA– 1 funcţie
- Operator control spaţiu aerian tp. II– 1 funcţie
- Asistent medical – 1 funcţie
2. Participanţi la examen:
- P.c.c. Dulman Liliana
- P.c.c. Sima Adrian - Alin
- P.c.c. Cristea Dorina
- P.c.c.. Buzoianu Iuliana - Zoica
3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 23.05.2022, ora 10,00 la sediul U.M. 01912
Borcea, Pavilionul A2- Sala de specialitate şi Pavilion A 10 (Blocul Şcoală)
4. Modalitatea de susţinere a examenului: proba scrisă.
5. Bibliografia şi tematica examenului de promovare:
A. Pentru postul de referent tp.I
Bibliografia şi tematica examenului de promovare
1. Legea nr. 182/04.12.2002-privind protecţia informaţiilor clasificate, M.O. nr. 248 din
04.12.2002
- Capitolul I – Dispoziţii generale;
- Capitolul II – Informaţii secrete de stat;
- Capitolul III – Informaţii secret de serviciu;
- Capitolul V – Obligaţii, răspunderi şi sancţiuni;
2. Hotărârea Guvenului nr. 585/13.06.2002-pentru aprobarea Standardelor naţionale
de protecţie a informaţiilor clasificate în România, M.O., Partea I, nr. 485 din 05.07.2002
- Capitolul I – Dispoziţii generale;
- Capitolul II – Clasificarea şi declasificarea informaţiilor. Măsuri minime de protecţie
specifice
claselor şi nivelurilor de secretizare (mai puţin Secţiunea 4:
Structura/funcţionarul de securitate);
- Capitolul III – Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea,
multiplicare, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor
clasificate;
- Capitolul IV – Protecţia informaţiilor secrete de stat, Secţiunea 4: Protecţia fizică;
- Capitolul IX – Contravenţii şi sancţiuni la normele privind protecţia informaţiilor
clasificate.
3. „Codul Muncii” – Legea 53/2003 republicată în M.O. nr. 345 din 18.05.2011
- Titlul II – Contractul individual de muncă (capitolul I, Capitolul II şi Capitolul III);
- Titlul III – Timpul de muncă şi timpul de odihnă (Capitolul I, Capitolul II şi Capitolul
III);
- Titlul XI – Răspunderea juridică (Capitolul I şi Capitolul II)
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4. Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării
Naţional, aprobat prin Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M17 din
04.02.2012, cu modificările şi completările ulterioare
- Capitolul I- Dispoziţii generale (Secţiunea a 2-a, Secţiunea a 3 -a şi Secţiunea a 4-a);
- Capitolul II- Dispoziţii aplicabile personalului civil contractual (Secţiunea 1 şi Secţiunea a
3-a)
B. Pentru postul de tehnician tp.IA
Bibliografia examenului de promovare
- Legea 50/29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată cu
modificările şi completările ulterioare.
- Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
- DDI 4/14.04.2020-Dispozitie privind aprobarea Normelor tehnice pentru lucrari de
intretinere si reparatii curente la cladirile si constructiile speciale din patrimoniul imobiliar al
Ministerului Apararii Nationale;
- DD1 12/2022-Dispozitie pentru aprobarea Normelor tehnice de domenii si infrastructuri
- M 151/2017 ordin pentru aprobarea instrucţiunilor privind realizarea obiectivelor de
investiţii,recepţia construcţiilor şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcţii, cuprinse în
programul de investiţii al MapN.
Tematica examenului de promovare
- Autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
- Respectarea calităţii în construcţii;
- Respectarea normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente;
- Recepţia construcţiilor şi a instalaţiilor.
C. Pentru postul de operator control spaţiu aerian tp.II
Bibliografia examenului de promovare
- M.18 din 24.01.2021, Ordin pentru aprobarea regulamentului pentru zbor al aviaţiei
militare;
- R.A.M.-01/2021 ,,Reglementare aeronautică militară privind planificarea, organizarea,
controlul, evaluarea, evidenţa, pregătirea, executarea şi analiza activităţii de zbor”;
- Dispoziţia SMFA-60/2016, Program cadru de instruire individuală a navigatorilor de sol,
ediţia 2.0;
- FA 2.3 - Manualul pentru serviciile militare de informare aeronautică;
- F.A.Av.-9.1. Instrucţiuni de funcţionare şi utilizare a sistemului informatic de prelucrare a
cererilor de zbor militare şi de procesare şi transmitere a planurilor de zbor militare şi civile.
Tematica examenului de promovare
- M.18 din 24.01.2021, Ordin pentru aprobarea regulamentului pentru zbor al aviaţiei
militare:
o CAPITOLUL V - Zborul aeronavelor;
o CAPITOLUL VI - Regulile privind situaţii particulare ale zborului;
o CAPITOLUL VII - Managementul activităţii de zbor;
o CAPITOLUL VIII - Servicii specializate de asigurare şi sprijin a activităţii de zbor.
- R.A.M.-01/2021 ,,Reglementare aeronautică militară privind planificarea, organizarea,
controlul, evaluarea, evidenţa, pregătirea, executarea şi analiza activităţii de zbor”:
o CAPITOLUL I – Reguli generale;
o CAPITOLUL II – Planificarea activităţii de zbor;
o CAPITOLUL III – Organizarea activităţii de zbor;
o CAPITOLUL VI – Pregătirea activităţii de zbor;
o CAPITOLUL VII – Executarea/desfăşurarea activităţii de zbor;
o CAPITOLUL X – Atribuţiile structurilor şi personalului implicat în conducerea
activităţii de zbor la nivelul unităţii de aviaţie şi a structurilor care au în dotare UAV.
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Dispoziţia SMFA-60/2016, Program cadru de instruire individuală a navigatorilor de sol,
ediţia 2.0:
o Anexa nr. 29 – Programul NPZ;
o Anexa nr. 34 – Programul NAZ;
o Anexa nr. 35 – Programul NIZ.
FA 2.3 - Manualul pentru serviciile militare de informare aeronautică:
o CAPITOLUL I - Principii generale;
o CAPITOLUL II - Publicaţia militară de informare aeronautică;
o CAPITOLUL III - Avizele către navigatori;
o CAPITOLUL IV - Regularizarea şi controlul difuzării informaţiilor aeronautice;
o CAPITOLUL V - Circularele militare de informare aeronautică;
o CAPITOLUL VI - Datele şi informaţiile transmise/utilizate înainte şi după zbor;
o CAPITOLUL VIII - Datele despre teren şi obstacole în format electronic.
F.A.Av.-9.1. Instrucţiuni de funcţionare şi utilizare a sistemului informatic de prelucrare a
cererilor de zbor militare şi de procesare şi transmitere a planurilor de zbor militare şi civile:
o CAPITOLUL I - Generalităţi privind compunerea şi funcţionarea sistemului FDEx;
o CAPITOLUL II - Procesarea datelor privind cererile de zbor;
o CAPITOLUL III - Generarea planurilor de zbor;
o CAPITOLUL IV - Baza NOTAM.

D. Pentru postul de asistent medical
Bibliografia examenului de promovare
- Urgenţe medico - chirurgicale – Lucreţia Titircă, Editura medicală, Bucuresti, 2013;
- Protocoale şi ghiduri actuale în medicina de urgenţă – Diana Carmen Preotu-Cimpoeşu;
- Legea nr.46/2003 privind drepturile pacienţilor ;
- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 961/2016 privind aprobarea normelor tehnice privind
curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;
- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor associate asistenţei medicale în unităţile sanitare, control al
infecţiilor nosocomiale în unităţi sanitare;
- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România;
- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2011/21386/2007 privind unele măsuri în asistenţa medicală
de urgenţă prespitalicească;
- Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul ministrului Apărării Naţionale nr.M.9/2013 privind aprobarea Normelor privind
protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
- Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului Apărării Naţionale nr. M – 17/2012 – Regulament de ordine interioară
aplicabilă personalului civil din M.Ap.N.
Tematica examenului de promovare
1. Urgenţele aparatului respirator:
a. Insuficienţa respiratorie acuta:
- cauze; simptomatologie; conduita de urgentă.
b. Criza de astm bronşic:
- factori determinanţi şi predispozanţi; simptomatologie; conduita de urgenţă.
2. Urgenţele aparatului cardiovascular:
a. Resuscitarea cardio-respiratorie:
- semne clinice; primul ajutor şi reanimarea respiratorie; tehnica respiraţiei artificiale;
masajul cardiac extern; resuscitarea cardio-respiratorie; eficienţa resuscitării cardiorespiratorii; complicaţiile şi accidentele; contraindicaţiile masajului cardiac extern.
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3. Urgenţele abdominale:
a. Colica biliară:
- cauze; simptome; conduita de urgenţă.
b. Abdomen acut:
- cauze; simptomatologie; conduita de urgenţă.
c. Ocluzie intestinala:
- cauze, simptomatologie; conduita de urgenţă.
4. Urgenţe renale si urologice:
-cauze; simptome; conduita de urgenta .
5. Urgenţe neurologice:
a. Accidente vasculare cerebrale (AVC)
- cauze; simptomatologie; conduita de urgenţă.
6. Şocul:
- clasificare; tablouri clinice; măsurile de prim ajutor; şocul traumatic, şocul cardiogen,
şocul anafilactic şi şocul septic.
7. Intoxicaţiile acute exogene:
- cauze; simptomatologie; conduita de urgenţă.
8. Traumatismele:
- clasificare; tablourile clinice; măsurile de prim ajutor.
9. Urgenţe datorate agenţilor fizici si chimici:
a. Arsurile, electrocutarea, insolaţia, degerăturile si înecul (sumersia):
- descriere/clasificare; semene clinice; măsurile de prim ajutor.
10. Prevenirea si combaterea infecţiilor nososcomiale provenite din activităţile medicale.
11. Drepturile pacienţilor.
12. Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale.
13. Normele privind protecţia informaţiilor clasificate in Ministerul Apararii Nationale Accesul la informaţii clasificate; Protecţia personalului; Verificarea personalului; Zone de
securitate; Protecţia informaţiilor clasificate; Particularităţi privind categoriile de documente cu
destinaţie specială.
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