
Tematică și bibliografie 

pentru concursul de ocupare a postului de  

Expert consultant II – Specialitatea Situații de urgență și noțiuni de siguranță 

– FOET, în cadrul Serviciului Inginerie si Nave cu caracteristici speciale 

 

TEMATICĂ 

1. Notiuni avansate pentru predarea/sustinerea urmatoarelor teme: 

-Demonstrarea, într-un mediu simulat, că pot folosi echipamentele de siguranță și să urmeze 

procedurile în pregătirea pentru și în timpul situațiilor de urgență a elicopterului – cu accentul 

special pe evacuarea din elicopter după aterizare fortata. 

-Să demonstreze că pot utiliza efectiv echipamentul de stingere a incendiilor de bază și să 

utilizeze tehnici de salvare si evacuare în situații de vizibilitate normal sau redusă de ex. 

zonele pline de fum. 

-Să demonstreze că pot efectua primul ajutor medical de bază.  
2. Notiuni specifice în domeniul situaţiilor de urgenţă desfasurate in industria Offshore - 

activitatea pe structuri/platforme maritime 
3. Prevederi legale privind securitatea muncii în domeniul situaţiilor de urgenţă şi de mediu. 
4. Prevederi legale privind pregatirea, perfectionarea si calificarea personalului navigant si cel 

care isi desfasoara activitatea pe structuri/platforme maritime.  

5. Pedagogie generală : forme de organizare a activităţii instructive-educative, metode didactice 

destinate predării-învăţării, forme de  evaluare didactică, principii didactice, teoria şi 

metodologia obiectivelor educaţionale, conţinutul procesului de învăţământ. 

6. Organizarea si funcţionarea CERONAV 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

*** Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă , precum şi normele de aplicare ale 

acesteia. 
*** Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi normele de aplicare ale acesteia. 

*** Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul 

MODU 2009), , precum şi amendamentele la Codul MODU 2009 adoptate prin Rezoluţia 

MSC.359(92) din 21 iunie 2013 

*** Convenţia STCW, SOLAS, MARPOL, in vigoare. 

*** Standardul „Further Offshore Emergency Training (with Emergency Breathing System)” 

FOET in vigoare, https://www.opito.com/standards/basic-offshore-safety-induction-emergency-

training-with-emergency-breathing-system 

*** ”Manual de formare avansată pentru acordarea primului ajutor”, 

http://www.epralima.com/inforadapt2europe/promas/manuals/Manual4_First_aid_ro.pdf 

R.M. Niculescu - Pedagogie generala 

A. Barna – Curs de pedagogie didactica  

*** ORDONANTA nr. 33 din 30 ianuarie 2003 privind infiintarea Centrului Roman pentru 

Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV aprobata prin 

LEGEA nr. 502  din 26 noiembrie 2003; 

*** HOTARARE nr. 449 din 10 aprilie 2003 privind organizarea si functionarea Centrului 

Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV 
   

 

 


