NR. 3364/12.05.2016
ANUNT
Metodologie de organizare si desfasurare a concursului
din data de 03.06.2016
Serviciul de Ambulanţă Olt, organizează în data de 03.06.2016, începând cu orele 1000 la
sediul situat în Slatina, str. Aleea Tineretului, nr.1A, în conformitate cu prevederile HGR
286/2011 şi OMS 1470/2011, concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată 1 (unu) post de
inginer gradul I specialitatea auto, pentru staţia Amb. Slatina;
Conditii 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 inginer gradul I :

•
•

Diplomă de licentă ;
Minim 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate;

Dosarul de concurs pentru postul de inginer gradul I va conţine obligatoriu următoarele acte:
•
•
•
•
•

cerere de inscriere la concurs;
copie xerox a diplomei de studii;
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 inginer gradul I:

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

Ordinul Ministrului Transporturilor si Telecomunicatiilor nr.14/1982 privind consumul
de combustibil si ulei pentru automobile;
Ordinul Ministrului Transporturilor si Telecomunicatiilor nr.2/1983 pentru aprobarea
normativului privind intretinerea preventiva si reparatiile curente ale automobilelor si
remorcilor auto ;
Titlu 4 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
Ordinul comun 2021/2008 al Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale Titlului
IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
Ordinul comun al Ministrului Sanatatii Publice nr.2011/2007 si al Ministrului Internelor
si Reformei Administrative nr.21386/2007 privind unele masuri in asistenta medicala de
urgenta prespitaliceasca;
OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HG nr. 1391/2006 hotarare pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr.195/2002;
Ordinul comun nr. 1092/2006 al Ministerului Sanatatii Publice si Ministerului
Administratiei si Internelor privind stabilirea competentelor si atributiilor echipajelor
publice de interventii de diferite niveluri in faza prespitaliceasca;
Ordin 1519 din 02.12.2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de autorizare a
furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de
transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene
şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare
(SMURD), precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică
judeţene şi municipiului Bucureşti;
Hotararea nr.857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din
domeniul sanatatii publice;
Legea nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;
HG 1425/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii 319/2006;
Calculul si constructia autovehiculelor –autor Dumitru Neagoe Ed. Universitaria Craiova
2009;

•

Tehnologia repararii autovehiculelor- autor Nicolae Bejan Ed. Matrixrom 2005

Procedura de desfasurare a
concursului
Concursul de ocupare a postului de inginer gradul I, pe durata nedeterminata, va consta in 3
etape succesive:

•
•
•

selectia dosarelor de inscriere;
proba scrisa;
interviul

ü
Selectia dosarelor de concurs se realizeaza de catre comisia de concurs pe baza
indeplinirii conditiilor de participare la concurs.
ü
Proba scrisa (obligatorie si eliminatorie) se sutine in data de 03.06.2016 si consta in
redactarea unei lucrari scrise cu subiecte propuse de comisia de concurs din bibiografia/tematica
anuntata;
Durata acestei probe este max. 3h.
Pentru proba scrisa punctajul maxim este de 100 puncte
Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie sa obtina minim 50 puncte
ü
Proba interviu se sustine la data consemnata in calendarul de desfasurare al 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.
ü
Rezultatul final il reprezinta media aritmetica a punctajelor obtinute pentru fiecare din
cele 2 probe mentionate anterior;
Calendarul de desfasurare a concursului

Nr.
crt
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

Documente

Termen

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

12.05.2016

13.05.2016-26.05.2016

(10 zile lucratoare de la publicarea concursului)
Selectie dosare de inscriere la concurs (maxim 2 zile lucratoare de la 30.05.2016
data expirarii termenului de depunere a dosarelor de inscriere)
Comunicarea rezultatelor selectiei dosarelor de inscriere ( cel mult 1 zi 30.05.2016
de la data expirarii termenului privind selectia dosarelor de inscriere)
Depunere contestatii selectie dosare de inscriere ( cel mult 1 zi
31.05.2016
lucratoare de la data comunicarii selectiei dosarelor de inscriere)
Analiza contestatii selectie dosare de inscriere (maxim 1 zi de la data 01.06.2016
de depunere a contestatiilor)
Comunicarea rezultatelor contestatiei selectiei dosarelor de inscriere 01.06.2016
(imediat dupa solutionarea contestatiilor)
Proba scrisa (cel putin 15 zile lucratoare de la data publicarii
03.06.2016,
concursului)
ora 1000

Notarea probei scrise (in termen de maxim 1 zi lucratoare de la
finalizarea probei scrise)
Comunicarea rezultatelor la proba scrisa
Depunere contestatii proba scrisa (in termen de cel mult 1 zi de la

06.06.2016
06.06.2016
07.06.2016

data afisarii rezultatelor de la proba scrisa)
Analiza contestatii proba scrisa (in termen de maxim 1 zi lucratoare de 08.06.2016
la expirarea termenului de depunere a contestatiilor)
Comunicarea rezultatelor contestatiei la proba scrisa (imediat dupa
08.06.2016
solutionarea contestatiilor)
Interviul (max. 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise)
09.06.2016
ora 1000

15.

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

10.06.2016

16.
17.

19.

Comunicare rezultate proba interviu
Depunere contestatii proba interviu (cel mult 1 zi de la data afisarii
rezultatelor de la proba interviu)
Analiza contestatii proba interviu (maxim 1 zi de la expirarea
termenului de depunere a contestatiilor)
Comunicarea rezultatelor constestatiilor la proba interviu

20.

(imediat dupa solutionarea contestatiilor)
Rezultatul final al concursului

18.

10.06.2016
13.06.2016
14.06.2016
14.06.2016

15.06.2016

