Metodologie de organizare si desfasurare a concursului
din data de 03.10.2016

Serviciul de Ambulanţă Olt, organizează în data de 03.10.2016, începand cu orele 900 la sediul situat
în Slatina, str. Aleea Tineretului, nr.1A, în conformitate cu prevederile HGR 286/2011 şi OMS 1470/2011,
concurs pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante şi temporar vacante după cum urmează:

•
•
•
•

1 (unu) post de asistent medical debutant generalist cu PL pentru substaţia Amb. Scorniceşti, pe
durată nedeterminată;
2 (două) posturi de asistent medical debutant generalist cu PL pentru staţia Amb. Slatina, pe
durată determinată;
1 (unu) post de asistent medical debutant generalist cu PL pentru substaţia Amb. Drăgăneşti, pe
durată determinată;
1 (unu) post de asistent farmacie cu PL pentru staţia Amb. Slatina, pe durată determinată

Condiţii generale de inscriere la concurs:

•
•
•
•
•
•

are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre UE sau a statelor apartinand Spatiului
Economic European si domiciliul in Romania;
cunoaste limba romana, scris si vorbit;
are virsta mimina reglementata de lege;
are capacitate deplina de exercitiu;
are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza
adeverintei medicale eliberata de medicul de familie/alte unitati abilitate;
nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni/fapte care il fac incompatibil cu
postul pe care urmeaza sa il ocupe;

Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de asistent medical debutant generalist cu
PL:

•

Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă/diplomă de studii postliceale prin
echivalare cf. HGR 797/1997;

Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de asistent farmacie cu PL:

•
•

Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă/diplomă de studii postliceale prin
echivalare cf. HGR 797/1997;
Minim 6 luni vechime in specialitate

Dosarele de concurs pentru posturile mentionate anterior vor conţine obligatoriu următoarele acte:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cerere de inscriere la concurs;
copie xerox a diplomei de studii (bacalaureat, postliceala, specializari);
certificat de membru al OAMGMAMR Olt insotit de avizul anual;
adeverinta eliberata de OAMGMAMR Olt in cf. cu prevederile HGR 35/2015-art.2;
copie xerox a politei de malpraxis;
copie xerox a actului de identitate;
curriculum vitae;
recomandare de la locul anterior de munca/copia fisei de evaluare a performantelor profesionale;
copie carnet de munca/adeverinta care sa ateste vechimea in munca si/sau specialitate/ extras
din REVISAL;
adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare si care va contine, in clar,
numarul de inregistrare, data, numele emitentului si calitatea acestuia;
cazier judiciar in original sau declaratie pe propria raspundere ca nu a fost condamnat pentru
savarsirea unei infractiuni/fapte care il fac incompatibil cu postul pe care urmeaza sa il ocupe;
dosar cu sina;

BIBLIOGRAFIE pentru postul de asistent medical debutant generalist cu PL:

•
•
•
•
•
•
•

Manual de urgenţe medico – chirurgicale, Lucreţia Titircă, Editura Medicală 2016, ed. III
Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali, Lucretia Titirca, Editura Viata
Medicala Romaneasca, Bucuresti, 2008;
Manual de Medicina Interna pentru cadre medii, Borundel C., Editura All Bucuresti, 1995;
Boli infectioase si epidemiologie, Bocarnea C, Manual pentru scolile postliceale sanitare, Editura
Infoteam, 1995
OMS 1092/2006 - privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie
de diferite niveluri în faza prespitalicească;
Ghidurile de resuscitare 2010-Consiliul European de Resuscitare;
OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţi medicale;

BIBLIOGRAFIE pentru postul de asistent medical specialitatea farmacie cu PL

•

•
•
•
•
•
•

O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent
medical precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti Moaşelor
şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr.53/20014, cu modificările și
completările ulterioare;
Codul de Etică și Deontologie al asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical din
România;
Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr.916/2006 privind Normele de supraveghere, prevenire şi
control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare;
Tehnica farmaceutica pentru cadre medii – Fica C., Editura Medicală 1977;
Farmacopeea Romana, editia a X a, Editura medicala, Bucuresti 2005;
Farmacologie pentru moașe și asistenții medicali, O. Coman sau Ghid de farmacologie pentru
asistenții medicali, C. Marcean, V. Mihailescu
Memomed 2008.

Actele solicitate vor fi prezentate in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea
Procedura de desfasurare a concursului

Concursul de ocupare a posturilor de execuţie vacante/temporar vacante, va consta in 3 etape
succesive:

•
•
•

selectia dosarelor de inscriere;
proba scrisa;
interviul

•

Selectia dosarelor de concurs se realizeaza de catre comisia de concurs pe baza indeplinirii
conditiilor de participare la concurs.
Proba scrisa (obligatorie si eliminatorie) se sustine in data de 03.10.2016 si consta in rezolvarea
unor teste grila, propuse de comisia de concurs din bibiografia/tematica anuntata Durata acestei
probe este max. 2h.

•

Pentru proba scrisa punctajul maxim este de 100 puncte
Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie sa obtina minim 50 puncte
•

Proba interviu se sustine la data consemnata in calendarul de desfasurare a concursului si vor
fi testate cunostintele teoretice si practice, aptitudinile si abilitatile candidatului pe baza „planului
de interviu”;

Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie sa obtina minim 50 puncte.
•

Rezultatul final il reprezinta media aritmetica a punctajelor obtinute pentru fiecare din cele 2
probe mentionate anterior.

Calendarul de desfasurare a concursului

Nr.
crt

Documente

Termen

1.

Publicare concurs in Monitorul Oficial/cotidian de larga circulatie/site/sediul
institutiei (cel putin 15 zile lucratoare inainte de prima proba a concursului)

09.09.2016

2.

Depunere dosare de inscriere la concurs

12.09.2016-23.09.2016

(10 zile lucratoare de la publicarea concursului)
3.

Selectie dosare de inscriere la concurs (maxim 2 zile lucratoare de la data
expirarii termenului de depunere a dosarelor de inscriere)

27.09.2016

4.

Comunicarea rezultatelor selectiei dosarelor de inscriere ( cel mult 1 zi de la
data expirarii termenului privind selectia dosarelor de inscriere)

28.09.2016

5.

Depunere contestatii selectie dosare de inscriere ( cel mult 1 zi lucratoare de
la data comunicarii selectiei dosarelor de inscriere)

29.09.2016

6.

Analiza contestatii selectie dosare de inscriere (maxim 1 zi de la data de
depunere a contestatiilor)

30.09.2016

7.

Comunicarea rezultatelor contestatiei selectiei dosarelor de inscriere (imediat
dupa solutionarea contestatiilor)

30.09.2016

8.

Proba scrisa (cel putin 15 zile lucratoare de la data publicarii concursului)

03.10.2016,

ora 900 pentru
posturile de asistent
medical debutant ;
ora 1200 pentru
postul de asistent

medical farmacie

9.

Notarea probei scrise (in termen de maxim 1 zi lucratoare de la finalizarea
probei scrise)

04.10.2016

10.

Comunicarea rezultatelor la proba scrisa

04.10.2016

11.

Depunere contestatii proba scrisa (in termen de cel mult 1 zi de la

05.10.2016

data afisarii rezultatelor de la proba scrisa)
12.

Analiza contestatii proba scrisa (in termen de maxim 1 zi lucratoare de la
expirarea termenului de depunere a contestatiilor)

05.10.2016

13.

Comunicarea rezultatelor contestatiei la proba scrisa (imediat dupa
solutionarea contestatiilor)

05.10.2016

14.

Interviul (max. 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise)

10.10.2016

ora 900 pentru
posturile de asistent
medical debutant ;
ora 1200 pentru
postul de asistent
medical farmacie
15.

Notare interviu (max. 1 zi lucratoare de la data finalizarii probei interviu)

11.10.2016

16.

Comunicare rezultate proba interviu

11.10.2016

17.

Depunere contestatii proba interviu (cel mult 1 zi de la data afisarii
rezultatelor de la proba interviu)

12.10.2016

18.

Analiza contestatii proba interviu (maxim 1 zi de la expirarea termenului de
depunere a contestatiilor)

12.10.2016

19.

Comunicarea rezultatelor constestatiilor la proba interviu

12.10.2016

(imediat dupa solutionarea contestatiilor)
20.

Rezultatul final al concursului

13.10.2016
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