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ANUNT DE PROMOVARE

In temeiul prevederilor H.G.R. nr.286/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare si Ordinul 1470/2011 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind
angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual
din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.

In conformitate cu Legea nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice si ale Regulamentului de promovarein grade sau
trepte profesionale, imediat superioare a personalului contractual din cadrul SAJ Tulcea,
inregistrat cu nr.13701/26.10.2022,
Serviciul de Ambulanta Judetean Tulcea organizeaza examen de promovarein trepte
profesionale imediat superioare celei detinute/ examen de promovare a salariatilor incadrati
in functie contractuala de debutant, dupa cum urmeaza:

E Examende promovare din functia de sofer autosanitara | in functia de
ambulantier

Bibliografia examenului de promovaredin sofer autosanitara | in ambulantier:
1. OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si

completarile ulterioare;
2. HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de

Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice:

Capitolul 1 : Dispozitii generale;
Capitolul 2 : Vehiculele;
Capitolul 3 : Permisul de conducere;
Capitolul 4 : Semnalizarea rutiera;
Capitolul5 : Reguli de circulatie;
Capitolul 7 : Sanctiuni contraventionale si masuri tehnico administrative
Capitolul 8 : Dispozitii tranzitorii si finale

3. Cunostinte generale (mecanice si electrice) despre automobile.
4. Cursprim ajutor numai capitolele (site MS)

capitolul 2 — Igienasi protectia salvatorului
capitolul 5 — Mobilizarea victimelor



capitolul 6 — Caile aerienesi ventilatia
capitolul 7 — Evaluarea pacientului
capitolul 8 — RCP (resuscitarea cardio — pulmonara) si circulatia
5. ORDIN 1092/2006 (site MS) — privind stabilirea competentelor si atributiile echipajelor
publice de interventii, de diferite niveluri in faza prespitaliceasca.
6. ORDIN 2011/2007 ( site MS) — privind unele masuri in asistenta medicala
prespitaliceasca.
7. ORDIN 2021/2008 (site MS) — privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale
titlului IV „Sistemul national de urgentasi de prim ajutor” calificat din
8. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
TITLUL IV Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţăşi de prim ajutor calificat
9. Hotararea nr. 638/ 2019 pentru modificarea si completarea HG 857/ 2011 privind
stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice

II. Examen de promovare din functia de operator registratorde urgenta in functia
de operator registrator de urgenta principal

Bibliografia examenului de promovare din operator registrator de urgenta in operator
registrator de urgenta principal :

v Cursuri pentru ambulantieri si operatoare registratori de urgenta sectiunea
operatoare;
Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, titlul IV;

OMS 1092/2006 , OMS 2011/2007, OMS 1091/2006, OMS 2021/2008;
Regulamentul intern SAJ Tulcea;
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Tematica :

a) Cunostinte generale teoretice de anatomia si fiziologia omului;
b) Cunostinte generale teoretice de patologie;
c) Cunostinte generale teoretice si practice de informatica si dispecerat informatizat;
d) Legislatie aplicabila;
e) Fisa postului.

III. Examende promovaredin functia deasistent medical debutantin functia de
asistent medical :

Bibliografia examenului de promovaredin asistent medical debutantin asistent
medical:
PROTOCOALE SI GHIDURI ACTUALEÎN MEDICINA DE URGENTĂ - AUTOR-DIANA CARMEN PREOTU - CIMPOEŞU —pct.12 2.
GHIDURILE DE RESUSCITAREA ERC 2015 — potfi accesate pe www.cnirr.org
ORDIN MS 1091/2006
ORDIN MS 1092/2006
ORDIN MS 2011/27-11-2007
ORDIN MS 2021/2008
LEGEA 95/2006 (titlul IV) — pct. 15
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Tematica:



a.Urgenţe ale aparatului respirator
b.Urgenţe ale aparatului cardio-vascular
c.Urgenţe abdominale
d.Urgenţe renale
e.Urgenţe neurologice
f.Urgenţe pediatrice
g.Urgenţe ORL
h.Urgenţe oftalmologice
i.Urgenţe obstetrică — ginecologie
j.Intoxicaţii acute exogene
K.Traumatismele
| .Şocul
m.Urgenţele datorate agenţilor fizici si chimici
n. Protocoale de resuscitare BLS și ALS 2015
o. Legislatie specifica Norme privind acordarea primului ajutor (evaluarea pacientului;
administrarea medicaţiei; imobilizarea si transport pacient).

Examenul de promovare , pentru toate functiile mentionate anterior, constain sustinerea
unei probe scrise si a unei probe practice stabilita de comisia de examinare.

Data , ora si locul desfasurarii examenului de promovare :

Proba scrisa va avealoc luni 21 noiembrie 2022 ora 09% la sediul statiei centrale a
Serviciuluide Ambulanta Judetean Tulceadin strada Spitalului nr.25.

Proba practica va avea loc marti 22 noiembrie 2022 ora 09% la sediul statiei centrale a
Serviciului de Ambulanta Judetean Tulceadin strada Spitalului nr.25.

Conditii specifice necesare in vederea participarii la examenul de promovare conform
Ordinului nr.1470/2011 sunt:

Pentru functia de ambulantier:
> diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului
> permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru

autovehicule din categoriile B şi C
> 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 şiîn alte servicii
judeţene de ambulanţă acreditate prin ordin al ministrului sănătăţii

> vechime in specialiatate : 3 ani vechime ca sofer autosanitara|
Pentru functia de operator registrator de urgenta principal :

> diplomă destudii medii
> diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier conform ordinului ministrului sănătăţii privind

înființarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual
Serviciul de ambulanţă Bucureşti Ilfov, precum şiîn alte servicii judeţene de ambulanţă
acreditate prin ordin al ministrului sănătăţii

> 4 ani vechime in specialitate din carecel putin un an in cadrul serviciilor de ambulanta



Pentru functia de asistent medical:

> diplomă de şcoală sanitară postliceala sau echivalenta sau diploma de scoala
postliceala sanitaraprin echivalare conform H.G. 797/1997

> 6 luni vechime in specialitate
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