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Serviciul de Ambulanta Dambovita avand sediul in Targoviste,str.Iancu Jianu
,nr.78,jud.Dambovita,organizeaza in perioada 18.12.2014 – 24.12.2014,orele 9.00,in conformitate cu
prevederile H.G.NR.286/2011,concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal
la statia centrala Targoviste.

Conditii de desfasurare a concursului:
Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:
a) Selectia dosarelor de inscriere;
b) Proba scrisa;
c) Interviul.
Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
a)In termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a
dosarelor, respectiv 21.11.2014, comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza
indeplinirii conditiilor de participare la concurs. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza cu
mentiunea „admis” sau „respins”, la sediul institutie publice organizatoare a concursului.
In termen de 24 ore de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de inscriere candidatii respinsi au
dreptul sa depuna contestatie.
Rezultatul contestatiei se comunica candidatilor in termen de 24 de ore de la data expirarii
termenului de depunere a contestatiilor.
b)Proba scrisa se va desfasura in data de 18.12.2014, orele 9.00.
Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari.
`
Prin proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului pentru care se
organizeaza concursul.
Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza tematicii de concurs, astfel incat sa reflecte
capacitatea de analiza si sinteza a candidatilor, in concordanta cu nivelul si specificul postului pentru care se
organizeaza concursul.
Pentru candidatii la ocuparea aceluiasi post, subiectele sunt identice in cadrul aceluiasi concurs.
Comisia de concurs stabileste subiectele si alcatuieste seturile de subiecte pentru proba scrisa, in ziua in care
se desfasoara proba scrisa.
Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia intocmeste minimum doua seturi de
subiecte care vor fi prezentate candidatilor.
Membrii comisiei de concurs raspund individual pentru asigurarea confidentialitatii subiectelor
propuse.
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Seturile de subiecte se semneaza de toti membrii comisiei de concurs si se inchid in plicuri sigilate
purtand stampila autoritatii sau a institutiei publice organizatoare a concursului.
Comisia de concurs stabileste punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunica odata cu
subiectele si se afiseaza la locul desfasurarii concursului.
Fiecare proba a concursului va fi notata cu 0-100 puncte de catre fiecare memebru al comisiei de
concurs.
Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu.
c)Interviul se va sustine dupa expirarea termenului legal de contestatie de 48 ore, la care se
adauga 24 ore pentru solutionarea contestatiilor, de la afisarea probei.
Data si ora sustinerii probei interviu se vor afisa odata cu rezultatele la proba scrisa, la sediul
Serviciului de Ambulanta Dambovita.
Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziua
desfasurarii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. In cadrul interviului se testeaza abilitatile,
aptitudinile si motivatia candidatilor.
Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebari candidatului.
Intrebarile si raspunsurile la interviu se inregistreaza sau se consemneaza in scris in anexa la raportul
final al concursului, intocmita de secretarul comisiei de concurs, si se semneaza de membrii acesteia si de
candidat.
Rezultatele finale se vor afisa dupa expirarea termenului legal de contestatii de 48 ore la care
se adauga 24 ore termen pentru solutionarea contestatiilor, de la afisarea probei interviu. Punctajul
final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelorobtinute la proba scrisa si interviu.
Punctajele finale ale concursului, in ordine descrescatoare, vor fi inscrise intr-un centralizator
nominal, in care se va mentiona pentru fiecare candidat punctajul obtinut la fiecare dintre probele
concursului. Centralizatorul nominal se semneaza pe fiecare pagina de fiecare dintre membrii comisiei de
concurs.
Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului,
se face prin mentionarea punctajului final al fiecarui candidat si a sintagmei „admis” sau „respins”, prin
afisare la locul desfasurarii concursului si, dupa caz, pe site-ul institutiei. Comunicarea rezultatelor finale se
face in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data sustinerii ultimei probe.
Se considera admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a
obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa
fi obtinut punctajul minim necesar.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba scrisa, iar
daca egalitatea se mentine, candidatii aflati in aceasta situatie vor fi invitati la un nou interviu in urma caruia
comisia de concurs va decide asupra candidatului castigator.
Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei functii contractuale vacante sau temporar
vacante se consemneaza in raportul final al concursului.
Conditii de participare la concurs:
Pentru a participa la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) Indeplineste conditiile prevazute la Ord. M.S. 1470/2011, respectiv:
-diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin
echivalare conform HG 797/1997;
-examen pentru obtinerea gradului de principal;
-concurs pentru ocuparea postului.
b) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand
Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
c)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
d) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
e)are capacitate deplina de exercitiu;
f)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;
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g) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
h)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului
ori contra autoritatii, de serviciu sau in 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
functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Actele necesare pentru dosarul de inscriere:
In vederea participarii la concurs, in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului,
respectiv 18.11.2014, candidatii depun la secretariatul comisiei de concurs (serv. RUNOS) dosarul de
concurs, care va contine in mod obligatoriu:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice (diploma de bacalaureat,
diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta);
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in
munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care
candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior
derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului
i) copie a fisei de evaluare a performanetlor personale individuale sau, dupa caz, recopmandarea de la
ultimul loc de munca;
j) certificat nastere, certificat casatorie;
k) certificat de membru OAMGMAMR;
l) dosar mapa.
Chitanta de plata a taxei de concurs – 50 RON.
Copiile de pe acte se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru
conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Prezenta in sala pentru proba scrisa se face pe baza de carte de identitate.
Inscrierile se fac pana la data 18.11.2014 (inclusiv) ora 15.00, la sediul Serviciului de Ambulanta
Dambovita – serv. RUNOS.
PROBA SCRISA SI PROBA INTERVIU
TEMATICA pentru postul de ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL la statia centrala Targoviste
Bibliografia:
- Urgente medico-chirurgicale,Lucretia Titirca;
- Ordinul nr.1092/1500/2006 privind stabilirea competentelor si atributiilor echipajelor publice de
interventie de diferite niveluri in faza prespitaliceasca.

Manager general,
Dr.GOTEA SILVIU
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