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NR. 6988/29.06.2021 
 
 

ANUNT 
 
 

 Serviciul de Ambulanţă Judetean Olt, organizează in data de 14.07.2021, ora 900 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: 
 

 1 (unu) post aferent functiei de executie: economist debutant din cadrul biroului 
„Financiar-Contabilitate” in 1 (unu) post de economist gradul II; 

 2 (doua) posturi aferente functiei de executie: asistent medical debutant generalist cu 
PL din cadrul Compartimentului „Asistenta medicala de urgenta si transport medical 
asistat” in 2 (doua) posturi de asistent medical generalist cu PL pentru substatia 

Amb. Caracal si substatia Amb. Corabia; 
 2 (doua) posturi aferente functiei de executie: sofer autosanitara I din cadrul 

Compartimentului „Asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat” in 2 
(doua) posturi de ambulantier pentru statia Amb. Slatina, substatia Amb. Corabia; 

 1 (unu) post aferent functiei de executie: sofer autosanitara II din cadrul 
Compartimentului „Asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat” in 1 
(unu) post de sofer autosanitara I pentru substatia Amb. Bals; 

 3 (trei) posturi aferente functiei de executie: sofer autosanitara I din cadrul 
„Compartimentului de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat” in 3 (trei) 
posturi de ambulantier pentru statia Amb. Slatina si substatia Amb. Caracal. 
 

Condiţii specifice pt. postul de economist gradul II: 
 

 Diplomă de licenta; 

 Minim 6 luni  vechime în specialitate; 
 
 BIBLIOGRAFIE pentru postul de economist gradul II: 
 

 Legea  95/ 2006  privind reforma în domeniul sănătăţii-titlul IV; 
 OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi 
raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

 Legea  82/ 1991 -Legea contabilităţii; 
 OMFP 1917/2005- capitolele I-XI pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 

şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia; 

 OMS 2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV din Legea 
95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 
 OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri 

fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 
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 OG 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice; 

 OG 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimonial institutiilor 
publice; 

 HG 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor 
aparținând instituțiilor publice; 

 HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de 
funcționare a mijloacelor fixe 

 HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului –cadru din Lefea nr.98/2016 privind 
achizitiile publice 

 HG 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe 
perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul 
serviciului 

 OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

 OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 
 OMFP 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din 

procedura de functionare a sistemului national de raportare- Forexebug; 
 
Condiţii specifice pt posturile de asistent medical generalist cu PL: 

 
 Diplomă de scoală sanitară postliceală sau echivalentă/diplomă de studii 

postliceale prin echivalare cf. HGR 797/1997; 
 Minim 6 luni  vechime în specialitate; 

 
 BIBLIOGRAFIE pentru postul de asistent medical generalist cu PL: 

 
1. Manual de urgenţe medico – chirurgicale, Lucreţia Titircă, Editura Medicală 2016, 

ed. III 
2. Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali, Lucretia Titirca, 

Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 2008; 
3. Manual de Medicina Interna pentru cadre medii, Borundel C., Editura All 

Bucuresti, 1995;  
4. Boli infectioase si epidemiologie, Bocarnea C, Manual pentru scolile postliceale 

sanitare, Editura Infoteam, 1995 
5. OMS 1092/2006 - privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor 

publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;  
6. Ghidurile de resuscitare 2015-Consiliul European de Resuscitare; 
7. OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţi medicale;  
8. OMS 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia 

şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi 
interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi 
dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de 
nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de 
suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi 
eficienţei procesului de sterilizare; 

9. 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 pt postul de ambulantier: 

 
 permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din 

categoria  B, C; 

 3 ani vechime ca sofer autosanitara I; 
 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 
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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 (2018, 2019, 2020); 
 

         Condiţii specifice pt postul de sofer autosanitara I: 
 

 permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din 
categoria  B, C; 

 3 ani vechime ca sofer autosanitara II; 
 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 (2018, 2019, 2020); 

 
                BIBLIOGRAFIE pt posturile de ambulantier si sofer autosanitara I: 
 

 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-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. 
 

     Procedura de desfasurare a examenului de promovare 
 

Examenul de promovare 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 examinarea 
candidatilor. 

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. 2 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 data de 

15.07.2021. 

 Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune contestatie, pina in data de 16.07.2021. 
 Rezultatul reevaluarii lucrarilor de catre comisia de solutionare a contestatiilor se va comunica in 

data de 19.07.2021.   
 

                      MANAGER GENERAL,                                                  RUNOS, 
                EC.  PRINA MARINELA                                         EC. DINU DORINA 
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