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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SERVICIUL DE AMBULANȚĂ OLT
Str. Aleea Tineretului, nr. 1A, Slatina
Tel. 0249/43.33.02, Fax. 0249/43.33.02
e-mail: ambulantaolt@yahoo.com

NR. 6282/01.08.2017

ANUNT
Serviciul de Ambulanţă Olt, organizează in data de 17.08.2017, ora 1000 la sediul situat
în Slatina, str. Aleea Tineretului, nr.1A, în conformitate cu prevederile HGR 286/2011 si OMS
1470/2011, examen pentru promovarea in grad profesional superior celui detinut pentru salariatii care
indeplinesc conditiile de promovare, pe domeniile in care acestia isi desfasoara activitatea, dupa cum
urmeaza:
 2 (doua) posturi aferente functiei de executie: sofer autosanitara I in 2 (doua) posturi
de ambulantier din cadrul Amb. Slatina;
CERINTE SPECIFICE:
 3 ani vechime ca sofer autosanitara I;
 permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din
categoria B, C;
 diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier conform ordinului ministrului
sănătăţii privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a
Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de ambulanţă Bucureşti - Ilfov, precum
şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate prin ordin al ministrului
sănătăţii;
 Sa fi obtinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale
individuale de cel putin 2 ori in ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016);
BIBLIOGRAFIE:






OUG 195(r1)/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
HGR 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.
195(r1)/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
Manualul „Primul ajutor calificat” , sef lucrari Raed Arafat, Editura
Ministerul Administratiei si Internelor, Bucuresti, 2009;
 Capitolul II - „ Igiena si protectia salvatorului”;
 Capitolul V - „ Mobilizarea victimelor”;
 Capitolul VIII - „ RCP (resuscitarea cardio-pulmonara) si circulatia”
OMS 2011/2007-privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta
prespitaliceasca;

Procedura de desfasurare a examenului de promovare
Examenul de promovare la functia de ambulantier va consta in sustinerea unei probe scrise.
Proba scrisa presupune redactarea unei lucrari pe un subiect ales din cele stabilite de comisia de
examinare.
Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei maxim 3 subiecte din care
comisia stabileste 3 pina la 9 subiecte cu cel mult 2 h inainte de ora stabilita pentru examenul de
promovare.
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Fiecare membru al comisiei de examinare noteaza lucrarea cu un punctaj maxim de 100 puncte
pe baza criteriilor stabilite de HGR 286/2011.
Durata acestei probe este max. 3 h.
Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie sa obtina minim 50 puncte.
Rezultatul examenului de promovare se afiseaza la sediul Serviciului de Ambulanta Olt in termen
de 1 zi lucratoare de la data sustinerii acestuia, respectiv 18.08.2017
Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut poate depune contestatie in termen de 1 zi de la data
afisarii acestuia, respectiv pina la data de 21.08.2017, orele 1200
Rezultatul reevaluarii lucrarii de catre comisia de solutionare a contestatiilor se va afisa in termen
de 1 zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei, respectiv pina la data de
22.08.2017.

MANAGER GENERAL,
EC. PRINA MARINELA MINA

RUNOS,
EC. DINU DORINA AMALIA
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