
 
       

 
  
 
 

 
 

NR. 7115/02.07.2021 

ANUNT 

            In urma Hotararii Comitetului Director din data de 30.06.2021 si in cf. cu prevederile OMS 
905/2020, Legea 55/2020-art.11, Serviciul de Ambulanta Judetean Olt, angajeaza fara concurs, pe 
perioada determinata, pina la data de 11.10.2021, personal pentru următoarele posturi contractuale 
de execuție, repartizate de catre Ministerul Sanatatii in cf. cu prevederile HGR 383/2021 pentru 
modificarea anexei nr. 2 la HGR 144/2010  dupa cum urmeaza: 

 1 post de asistent medical generalist cu PL in cadrul statiei Amb. Slatina, pe 
perioada determinata, pana la data de 11.10.2021; 

 2 posturi de sofer autosanitara II in cadrul statiei Amb. Slatina pe perioada 
determinata, pana la data de 11.10.2021; 

Conditii generale:  

Poate participa pentru ocuparea postului, persoana care indeplineste urmatoarele conditii: 
 

1. are cetatenia romana şi domiciliul în Romania; 
2. cunoaste limba romana, scris şi vorbit; 
3. are varsta minima reglementata de prevederile legale; 
4. are capacitate deplina de exercitiu; 
5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
6. îndeplineste conditiile de studii si, după caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 

de ocupare a postului; 
7. nu a fost condamnat definitiv pentru savarsiea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori 

contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals 
ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila 
cu exercitarea funcţiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea. 

 
Condiţii specifice de ocupare a postului de asistent medical generalist cu PL, cf. OMS 

1470/2011:  
 

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

 Minim 6 luni vechime in specialitate; 
 

Bibliografie pt. postul de asistent medical generalist cu PL: 

 
 Ghidurile de resuscitare 2015; 
 OMS 1092/2006-privind stabilirea competentelor si atributiilor echipajelor publice de 

interventii, de diferite niveluri in faza prespitaliceasca 
 OMS 2011/2007-privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca; 
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 OMS 2021/2008 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 sanatatii; 

 Hot. OAMGMAMR 2/2009 privind adoptarea Codului de etica si deontologie al 
asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania 

 
Condiţii specifice de ocupare a postului de sofer autosanitara II, cf. OMS 1470/2011:  

 

 diplomă de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului 
 permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehiculele din 

categoriile B si C 
 3 ani vechime ca şofer profesionist 
 Diploma de absolvire a cursului de ambulanţier. 

 

Bibliografie pt. postul de sofer autosanitara II 

 OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice; 
 HGR 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 

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 VI -„Caile aeriene si ventilatia” 
 Capitolul VII-„ Evaluarea pacientului” 
 Capitolul VIII - „ RCP (resuscitarea cardio-pulmonara) si circulatia” 

 OMS 1092/2006 (site MS) –privind stabilirea competentelor si atributiilor echipajelor 

publice de interventii, de diferite niveluri in faza prespitaliceasca; 
 OMS 2011/2007-privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca; 
 OMS 2021/2008 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 sanatatii; 
 

Dosarul de angajare  va conţine obligatoriu următoarele acte: 

 cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația 
privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 
190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare - 
anexele nr. 1, 2 și 4; 

 copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după 
caz; 

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului; 

 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau 
în specialitatea studiilor, în copie; 

 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă 
incompatibil cu funcția pentru care candidează - anexa nr. 3; 

https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsnjugi2q/legea-nr-190-2018-privind-masuri-de-punere-in-aplicare-a-regulamentului-ue-2016-679-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-27-aprilie-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priv?d=2020-06-19
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsnjugi2q/legea-nr-190-2018-privind-masuri-de-punere-in-aplicare-a-regulamentului-ue-2016-679-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-27-aprilie-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priv?d=2020-06-19
https://lege5.ro/Gratuit/geydmobqg42q/regulamentul-nr-679-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priveste-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-privind-libera-circulatie-a-acestor-date-si-de-abrogare-a-directivei-95-46?d=2020-06-19
https://lege5.ro/Gratuit/gm3teojqga4q/metodologia-privind-ocuparea-fara-concurs-a-posturilor-vacante-sau-temporar-vacante-din-cadrul-ministerului-sanatatii-si-unitatilor-aflate-in-subordinea-coordonarea-si-sub-autoritatea-ministerului-san?d=2020-06-19
https://lege5.ro/Gratuit/gm3teojqga4q/metodologia-privind-ocuparea-fara-concurs-a-posturilor-vacante-sau-temporar-vacante-din-cadrul-ministerului-sanatatii-si-unitatilor-aflate-in-subordinea-coordonarea-si-sub-autoritatea-ministerului-san?pid=316837030&d=2020-06-19#p-316837030
https://lege5.ro/Gratuit/gm3teojqga4q/metodologia-privind-ocuparea-fara-concurs-a-posturilor-vacante-sau-temporar-vacante-din-cadrul-ministerului-sanatatii-si-unitatilor-aflate-in-subordinea-coordonarea-si-sub-autoritatea-ministerului-san?pid=316837033&d=2020-06-19#p-316837033


 adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este 
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care 
candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului); 

 curriculum vitae, model comun european; 
 declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în 

condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică) - anexa nr. 5; 
 in cazul posturilor de asistent medical, suplimentar se solicita urmatoarele documente: 

 
    - certificat de membru eliberat de OAMGMAMR Olt; 

                - polita malpraxis; 
    - adeverinta eliberata de OAMGMAMR Olt in cf. cu prevederile Hot. OAMGMAMR 35/2015-art.2; 
    - certificat de integritate comportamentala 
 

 in cazul posturilor de sofer autosanitara II, suplimentar se solicita urmatoarele documente: 
 

    - aviz psihologic in siguranta transporturilor; 

                - certificat de integritate comportamentala; 
    

    !  Dosarele se depun la secretariatul Serviciului de Ambulanta Judetean Olt sau adresa de 

mail: runosambulantaolt@gmail.com în perioada 05.07.2021-06.07.2021, pina la orele 1600 .    
 Anexele 1, 2, 3, 4 si 5 care pot fi descarcate pe de site-ul www. ambulantaolt.ro, rubrica 
 “ Formulare tip”  sau procurate de la sediul institutiei, biroul RUNOS. 
 In cazul in care dosarul este transmis la adresa de mail: runosambulantaolt@gmail.com , se 
va admite din partea fiecarui candidat un sigur mail. 
     Selecția dosarelor va avea loc in data de 06.07.2021, dupa orele 1600,  iar rezultatul selectiei 
afisat pe site-ul www. ambulantaolt.ro 
      In situatia in care sunt depuse mai multe dosare, se va organiza proba interviu: 
 

 in data de 07.07.2021 : pentru postul de asistent medical cu PL; 
 in data de 08.07.2021 : pentru posturile de sofer autosanitara II 

 
     Persoanele care indeplinesc conditiile de angajare vor fi convocate pentru sustinerea probei interviu la 
sediul institutiei din Slatina, Str. Aleea Tineretului, nr. 1A, incepand cu orele 900 
     Interviul se va realiza in baza planului interviu si va urmari o evaluare a cunostintelor profesionale 

specifice postului pentru care se solicita incadrarea. 
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