Anexa nr.1

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

NR. 4601/02.05.2022

ANUNT
Serviciul de Ambulanţă Judetean Olt, organizează in data de 17.05.2022, 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:
 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 statia Amb. Slatina;
 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. Caracal;
 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. Scornicesti;
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 (2019, 2020, 2021);
BIBLIOGRAFIE pt posturile sofer autosanitara I:
OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 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 2 - „ Igiena si protectia salvatorului”;
 Capitolul 5 - „ Mobilizarea victimelor”;
 Capitolul 6 -„Caile aeriene si ventilatia”
 Capitolul 7-„ Evaluarea pacientului”
 Capitolul 8 - „ 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;
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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.

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 pe site-ul Serviciului de Ambulanta Judetean Olt
(www.ambulantaolt.ro), in data de 18.05.2022.
Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune contestatie, pina in data de 19.05.2022.
Rezultatul reevaluarii lucrarilor de catre comisia de solutionare a contestatiilor se va comunica in
data de 20.05.2022.
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