
                                                                                                                                    Anexa nr. 2 

 1 

 

       

 
  

 
 

 

 
Nr. 4762/03.05.2022 

 
ANUNT 

 

Metodologie de organizare si desfasurare al examenului pentru ocuparea  
posturilor pe perioada nedeterminata, pentru personalul care a ocupat fara concurs 

posturi de execuţie, pe perioada determinata, in perioada  

starii de alerta sau a situatiilor de risc epidemiologic si biologic 
   

 
Serviciul de Ambulanţă Judetean Olt, organizează în data de 11.05.2022, începand cu 

orele 900 la sediul situat în Slatina, str. Aleea Tineretului, nr.1A, în conformitate cu prevederile OMS 
1168/2022, examen pentru ocuparea posturilor pe perioada nedeterminata, pentru personalul care a 

ocupat fara concurs posturi de execuţie, pe perioada determinata, in perioada starii de alerta sau a 

situatiilor de risc epidemiologic si biologic, dupa cum urmeaza: 
 

 1 (unu) post  asistent medical generalist, in cadrul compartimentului „Asistenţă medicală 

de urgenţă şi transport medical asistat” , staţia Amb. Slatina; 
 1 (unu) post asistent medical generalist in cadrul compartimentului „Asistenţă medicală 

de urgenţă şi transport medical asistat”,  substaţia Amb. Caracal;  

 1 (unu) post asistent medical generalist in cadrul compartimentului „Asistenţă medicală 

de urgenţă şi transport medical asistat”,  pentru substaţia Amb. Corabia; 

 1 (unu) post asistent medical principal generalist in cadrul compartimentului „Asistenţă 

medicală de urgenţă şi transport medical asistat”, substaţia Amb. Draganesti; 
 1 (unu) post de asistent medical debutant generalist in cadrul compartimentului 

„Asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat”, substaţia Amb. Bals; 

 3 (trei) posturi de şofer autosanitară II in cadrul compartimentului „Asistenţă medicală de 

urgenţă şi transport medical asistat”, staţia Amb. Slatina; 
 1 (unu) post de şofer autosanitară II in cadrul compartimentului „Asistenţă medicală de 

urgenţă şi transport medical asistat”, substaţia Amb. Caracal; 

 1 (unu) post de şofer autosanitară II in cadrul compartimentului „Asistenţă medicală de 

urgenţă şi transport medical asistat”, substaţia Amb. Corabia; 
 1 (unu) post de şofer autosanitară II in cadrul compartimentului „Asistenţă medicală de 

urgenţă şi transport medical asistat”, substaţia Amb. Draganeşti; 

           

Bibliografie pt. posturile de asistent medical generalist: 
 

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. Boli infectioase si epidemiologie, Bocarnea C, Manual pentru scolile postliceale 

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

publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;  
5. Ghidurile de resuscitare 2018-Consiliul European de Resuscitare; 

6. OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţi medicale;  
7. OMS 1761/2021 probarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii 
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procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile 

recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi 

metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei 
acestuia; 

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

 

             BIBLIOGRAFIE pentru posturile de sofer autosanitara II 
 

 OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 HGR 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice; 
  Manualul „Primul ajutor calificat”, sef lucrari Raed Arafat, Editura Ministerul 

Administratiei si Internelor, Bucuresti, 2009; 
 Capitolul 2 - „ Igiena si protectia salvatorului”; 

 Capitolul 5 - „ Mobilizarea victimelor”; 

 Capitolul 6 -„Caile aeriene si ventilatia” 

 Capitolul 8 - „ RCP (resuscitarea cardio-pulmonara) si circulatia” 

 OMS 2011/2007 (site MS) - privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta 

prespitaliceasca; 
 OMS 2021/2008 (site MS) - privind aprobarea normelor metodologice de aplicarea 

a titlului IV „ Sistemul national de urgenta si de prim ajutor” calificat din legea 

95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii ; 
     

           Procedura de desfasurare a examenului 

 
     Examenul va consta in 2 etape succesive: 

 

 proba scrisa; 

 interviul 

 
 Proba scrisa (obligatorie si eliminatorie) se sustine in data de 11.05.2022 si consta in 

rezolvarea unor teste grila, propuse de comisia de examen 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  60 puncte 

 Proba interviu se sustine la data consemnata in calendarul de desfasurare al examenului, 

respectiv 13.05.2022 si vor fi testate abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor pe baza 
„planului de interviu”; 

Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie sa obtina minim 60 puncte. 
 Rezultatul final il reprezinta media aritmetica a punctajelor obtinute pentru fiecare din cele 

2 probe mentionate anterior. 

 
Calendarul de desfasurare al examenului 

 
Nr. 
crt 

Documente Termen 

1. Afisare anunt la sediul/site-ul Serviciului de Ambulanta Judetean Olt 
(cel putin 5 zile lucratoare inainte de prima proba a examenului) 

03.05.2022 

2. Depunerea cererilor de inscriere la examen 
(2 zile lucratoare de la data afisarii anuntului) 

04.05.2022-05.05.2022 

3. Verificarea cererilor de inscriere la examen 
(maxim 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a 
cererilor) 

06.05.2022 

8. Proba scrisa  
(cel putin 5 zile lucratoare de la data afisarii anuntului ) 

11.05.2022,  
ora 900-1100 pt. posturile de 
sofer autosanitara II; 
ora 1200-1400 pt. posturile de 
asistent medical generalist ; 
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9. Notarea probei scrise  
(in termen de maxim 1 zi lucratoare de la finalizarea probei scrise) 

11.05.2022 

10. Comunicarea rezultatelor la proba scrisa  11.05.2022 

11. Depunere contestatii proba scrisa                                                                      
(in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor de la proba 
scrisa) 

12.05.2022, pina la ora 1000 

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

12.05.2022, dupa ora 1000 

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

12.05.2022 

14. Interviul   
(max. 2 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise) 

13.05.2022,  
ora 900-1100 pt. posturile de 
sofer autosanitara II; 
ora 1200-1400 pt. posturile de 
asistent medical generalist; 

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

13.05.2022 

16. Comunicare rezultate proba interviu 13.05.2022 

17. Depunere contestatii proba interviu  
(in termen 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor de la proba 
interviu) 

16.05.2022, pina la ora 1000 

18. Analiza contestatii proba interviu (in termen de 1 zi lucratoare de la 
expirarea termenului de depunere a contestatiilor) 

16.05.2022, dupa ora 100 

19. Comunicarea rezultatelor constestatiilor la proba interviu 
(imediat dupa solutionarea contestatiilor) 

16.05.2022 

20. Rezultatul final al examenului 16.05.2022 
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