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Primăria comunei Râciu  – Judeţul Mureș organizează concurs pentru ocuparea 

pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de paramedic în 

cadrul SMURD E.P.A. Râciu, care va avea loc în data de 20.03.2020 

Primăria comunei Râciu, cu sediul în localitatea Râciu, str. Gheorghe Șincai, nr.58, Judeţul 
Mureș, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției 
contractuale vacante de: Paramedic  în cadrul SMURD E.P.A. Râciu 
 
Concursul se organizează la sediul primăriei Râciu din Str. Gheorghe Șincai, nr. 58, comuna 
Râciu, județul Mureș, în data 20.03.2020, ora 11:00 . 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 Hotărârea nr. 286/2011 
(*actualizată*), 
 
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 

intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea 

Condiţii specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: studii medii absolvit cu diplomă de bacalaureat 
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului-nu este cazul 
-curs de formare paramedic organizat de IJSU 
-permis de conducere categoria B 
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 
Proba scrisă: data de 20.03.2020, ora 11,00 la sediul: Primăria comunei Râciu, str. Gheorghe 
Șincai, nr.58, Judeţul Mureș, 
Proba practică: data de 23.03, ora 11,00 la sediul: SMURD E.P.A. Râciu. 
Proba interviu în data de  24.03.2020, ora  12.00, la sediul  instituției 
 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Râciu din Str. Gheorghe Șincai nr. 

58, comuna Râciu, județul Mureș în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului în 

Monitorul Oficial al României, Partea a III–a, până la data de 11.03.2020. 

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6) din Hotărârea 



nr. 286/2011 (*actualizată*), iar documentele vor fi prezentate şi în original în vederea 

verificării şi certificării. Alte informaţii referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la 

telefon 0265.426.212 – persoana de contact domnul Dunca Ioan –Secretar-Primăria Râciu. 

Dosarele de concurs vor conține: 
Cerere de înscriere la concurs 
Copie act de identitate 
Curriculum vitae 
Adeverință medicală apt de muncă 
Copie documente nivelul studiilor  
Curs de perfecționare sau angajament scris că va urma un curs 
Copie permis conducere categoria B 
Cazierul judiciar 
Adeverință privind vechimea în muncă 
 
Bibliografia pentru concurs : 
 

1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, REPUBLICATĂ, M.OF. NR.767/31.10.2003 
2. OU 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV 
3.PRIMUL AJUTOR CALIFICAT – IGSU; SOCIETATEA DE MEDICINA DE URGENTA SI 
CATASTROFA DIN ROMANIA, 2009 
4.INTRODUCERE IN MEDICINA DE URGENTA PRESPITALICEASCA - SMURD SIBIU, SIBIU 2015 
 
Atribuţiile postului: 
 

- profesia de paramedic se exercita pe teritoriul Romaniei in conditiile Ordinului comun al 
Ministerului Muncii si al Instititului National de Statistica nr. 1419/328/2014 privind 
modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie  in baza 
unui titlu oficial de calificare in profesia de paramedic, iar exercitarea ei este autorizata de 
catre Ministerul Sanatatii Publice, prin Autoritatea de Sanatate Publica a Judetului cu avizul 
eliberat de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania;  
- va cunoaste prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, Regulamentul de Organizare 
si Functionare, Codul de etica si deontologie profesionala al asistentilor, Legea nr.307/2004 
privind exercitarea profesiei de asistent medical, Legea 95/2006 – Titlul IV privind sistemul 
national de asistenta de urgenta si de prim ajutor calificat, Statutul si Regulamentul de 
organizare si functionare al OAMMR, - va cunoaste si va respecta Codul de Etica si 
Deontologie Profesionala al asistentului medical si al moasei din Romania;  
- indeplineste sarcinile ce ii revin conform Regulamentului de Ordine Interioara, 
Regulamentului de Organizare si Functionare precum si toate dispozitiil 3 in misiune in 
maxim 60 secunde pe timp de zi si 90 secunde pe timp de noapte. Pentru orice intarziere va 
mentiona cauzele in raportul de garda - ajuta efectiv la transportul bolnavului cu brancarda, 
caruciorul, salteaua de musama din dotare, insoteste bolnavul pe timpul transportului si ii 
acorda ingrijirile necesare pana la ajungerea in spital sau la domiciliu ( in cazul transportului 
spital-domiciliu);  



- completeaza corect si complet fisa de solicitare in termen de maxim 10 minute de la 
intrarea in statie, specificand pentru fiecare pacient: gradul de urgenta, datele de 
identificare ale pacientului, diagnosticul, simptomatologia, manevrele medicale efectuate si 
tratamentul aplicat;  
-raspunde de corectitudinea tuturor datelor completate in actele institutiei - asistentul 
medical va avea in vedere ca statia sa fie in permanenta deschisa, pe receptie, sa raspunda 
cu promptitudine la solicitarea dispecerului de a prelua un caz nou, daca cel anterior a fost 
rezolvat sau sa isi anunte intrarea in statie;  
-conducător auto autospecială de intervenţie;   
- paramedicul este seful echipajului daca echipajul este format din asistent si ambulantier,  
-in cazul in care este sef de echipaj, va avea in permanenta asupra sa statia portabila si 
telefonul mobil, inclusiv in timpul stationarii in statie;  
- paramedicul este obligat sa finalizeze cazul primit chiar daca depaseste programul de lucru, 
de asemenea este obligat sa efectueze o solicitare de urgenta, daca situatia impune, chiar si 
dupa terminare turei; refuzul de a pleca la caz constituie abatere grava si se sanctioneaza cu 
desfacerea contractului de munca;  
- paramedicul este obligat sa pastreze secretul profesional, informatiile detinute de catre el 
despre o anumita persoana, obtinute in urma exercitarii profesiunii, nu pot fi impartasite 
unor terti, colegi sau altor persoane neinteresate in tratament, chiar si dupa terminarea 
tratamentului si decesul pacientului; ( obiectul secretului profesional il constituie tot ceea ce 
asistentul medical, in calitatea sa de profesionist, a aflat direct sau indirect, in legatura cu 
viata intima a pacientului, a familiei, a apartinatorilor, precum si probleme de diagnostic, 
prognostic, tratament, circumstante in legatura cu boala si alte diverse fapte, inclusiv 
rezultatul autopsiei);  
- sa foloseasca pentru manevre care implica solutii de continuitate, materiale sterile de unica 
folosinta, iar in cazul instrumentelor refolosibile, acestea vor fi sterilizate in mod adecvat; 
este interzisa folosirea materialelor si instrumentelor a caror sterilizare nu este sigura;  
- participa la cursuri de perfectionare profesionala sau alte forme de invatamant organizate 
de catre UPU-SMURD ;  
- este interzisa eliberarea de retete, adeverinte sau certificate medicale pacientilor carora le 
acorda ajutor medical de urgenta, lor sau apartinatorilor acestora;  
- paramedicul este obligat sa respecte timpul de lucru stabilit de catre institutie, nu se admit 
intarzieri mai mari de 15 minute si nu paraseste programul decat cu acordul Sefului SVSU sau 
a medicului coordonator UPU dupa completarea obligatorie a unui bilet de voie exprimat in 
acest sens ;  
- cunoasterea , respectarea si aplicarea, de catre personalul angajat a prevederilor legale in 
vigoare privind asistenta medicala de urgenta si primul ajutor calificat  
- sa specifice pentru fiecare pacient in fisa de solicitare:gradul de urgenta, numarul de 
inmatriculare al ambulantei, componenta echipajului, datele de identificare a pacientului, 
diagnosticul, simptomatologia, manevrele medicale efectuate si tratamentul aplicat, ora 
plecarii din statie, ora sosirii la locul interventiei, ora inapoierii in statie, locul solicitarii.  
-indepartarea din ambulante a tuturor medicamentelor si materialelor sanitare a caror 
perioada de valabilitate a fost depasita . 
 - purtarea centurilor de siguranta de catre toti membri echipajului aflati atat in cabina 
conducatorului auto cit si in cabina medicala a ambulantei - fixarea pacientului cu centurile 
de siguranta prevazute la targile aflate in dotarea ambulantelor, pe tot parcursul deplasarii. 



 - interzicerea transportului unui numar mai mare de persoane decat capacitatea autorizata 
de transport a ambulantei - interzicerea transportului in ambulanta a apartinatorilor 
pacientilor, auto-stopistilor sau a altor persoane neautorizate, cu exceptia cazului in care 
pacientul este un copil ce va fi insotit doar de catre un singur apartinator.  
- interzicerea fumatului in ambulanta, atat in cabina conducatorului auto cat si in cabina 
medicala, indiferent daca ambulanta se afla in mers sau stationeaza, precum si in 
aproprierea ambulantei la o distanta de cel putin 10 m.  
- interzicerea detinerii si consumului de bauturi alcoolice in incinta statiilor si a substatiilor 
serviciilor de ambulanta - interzicerea purtarii de catre personalul de interventie a 
elementelor de incaltaminte de tipul sandalelor sau a celor cu tocuri inaltate,  personalul va 
purta incaltaminte de protectie.  
- echipajele de interventie vor purta echipamente de protectie prevazute cu benzi 
reflectorizante.  
- purtarea castilor de protectie din dotarea ambulantei in cursul interventiilor la accidentele 
rutiere care necesita descarcerare, la incendii, explozii sau alte incidente cu risc major pentru 
personalulul de interventie .  
- interzicerea utilizarii la mai multi pacienti a acelorasi materiale sanitare de unica folosinta - 
dezinfectarea componentelor aparatelor de resuscitare Consemneaza in jurnalul de bord a 
ambulantei la fiecare schimb de tura:  
a) daca lista de medicamente si materialele sanitare este completa, in conformitate cu 
ordinul comun 1092/1500 din 2006, notând eventualele lipsuri, totodata specificand motivul 
pentru care nu a fost posibila completarea ei.  
b) momentul efectuarii ultimei dezinfectii a cabinei medicale  
c) data si ora la care s-a efectuat preluarea ambulantei (in cazul in care ambulanta nu va fi 
utilizata in tura care urmeaza, echipajul are obligatia sa se asigure ca ambulanta are 
rezervorul plin, echipamentele medicale sunt in stare de functionare, stocul de materiale 
sanitare si medicamente este complet, iar in cazul ambulantelor de tip B 2, ca sunt conectate 
la o sursa de curent electric de 220 V, in vederea incarcarii echipamentului din interiorul 
ambulantei  
d) semnatura paramedicului si a membrilor echipajului - respecta normele de protectie a 
muncii si PSI atat in incinta unitatii cat si in autosanitara ( conform Legii nr.319/2006 cu 
privire la asigurarea securitatii si sanatatii in munca, respectiv a Legii nr.307/2006 cu privire 
la apararea impotriva incendiilor);  
- paramedicii vor putea schimba turele numai in baza unei cereri scrise si aprobate de catre 
conducerea unitatii cu avizul medicului coordonator de substatie atunci cand este cazul;  
- efectuarea concediului legal de odihna se realizeaza numai dupa formularea unei cereri 
adresate conducerii unitatii, cu avizul prealabil al medicului coordonator UPU atunci cand 
este cazul; 
 - indeplineste toate atributiile de serviciu dispuse de catre conducerea institutiei, medicul 
coordonator sau dispecer, iar atunci cand lucreaza in echipaj cu medic va indeplini 
dispozitiile acestuia in calitate de sef de echipaj;  
- executa intocmai si la timp obligatiile de serviciu ce le revin potrivit fisei postului, 
dispozitiile actelor normative, protocoalelor SMURD precum si sarcinile trasate de sefii 
ierarhici, raspunzind de respectarea ordinii si disciplinei in munca. 
- sa-si ridice permanent nivelul profesional si sa-si insuseasca si sa respecte procesul 
tehnologic si de munca precum si protocoalele SMURD stabilite pentru compartimentul 
respectiv sau locul de munca in care isi desfasoara activitatea 



 - sa aiba o comportare corecta in cadrul relatiilor de serviciu, sa promoveze raporturi de 
intrajutorare cu toti membrii colectivului de lucru si sa combata orice manifestare 
necorespunzatoare - sa aiba in permanenta o tinuta ingrijita si corespunzatoare, sa poarte 
uniforma regulamentara si ecusonul, sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca si in 
autosanitare, sa se supuna controlului organelor superioare privitor la activitatea lor si 
controalelor prevazute de reglemantarile in vigoare cu privire la propria lor sanatate.  
- are obligatia de a anunta numerele de telefon la care poate fi contactat in afara 
programului, precum si orice modificare a acestora - sa anunte imediat (telefonic sau prin 
orice alte mijloace) impiedicarea de a se prezenta la serviciu –pentru ca unitatea sa poata lua 
masuri de inlocuire indiferent de motivul care determina o astfel de mpiedicare si chiar daca 
dovada acestui motiv urmeaza a fi produsa ulterior.  
- sa nu paraseasca serviciul pentru concedii de orice fel (de odihna, pentru studii, fara plata) 
decat dupa obtinerea prealabila a aprobarii conducerii. De asemenea, au obligatia sa nu 
paraseasca serviciul inainte de sosirea colegului care urmeaza sa preia sarcina in tura de 
schimb urmatoare – paramedicii sa tina statia deschisa, pe receptie, sa solicite caz prin statia 
de emisie –receptie sau telefon imediat dupa terminarea cazului anterior si sa plece urgent 
la cazul transmis. Refuzul de a pleca la caz constituie abatere grava si se sanctioneaza 
disciplinar - echipajul sa verifice starea de functiune a aparaturii tehnice din dotarea 
autosanitarei, a buteliilor de oxigen; sa le puna in stare de functionare - este interzisa cu 
desavarsire comercializarea de medicamente precum si conditionarea actului medical ;  
- daca la locul solicitarii gaseste un accident colectiv sau un focar de toxiinfectie alimentara, 
este obligat sa anunte medicul coordonator de acest lucru, specificand numarul victimelor, 
situatia lor, locul internarii, pentru consemnarea in raportul de garda si informarea ASP 
atunci cand este cazul;  
- acordarea asistentei medicale de urgenta se realizeaza cu consimtamantul pacientului sau 
al persoanelor care potrivit legii sunt indreptatite sa isi dea acordul; in cazuri in grave, cand 
pentru salvarea vietii pacientului lipsit de discernamant ori cu neputinta de a-si manifesta 
consimtamantul este necesara acordarea primului ajutor si internarea iar acordul 
persoanelor in drept nu poate fi obtinut in timp util, acordarea asistentei de urgenta 
necesara precum si internarea pacientului in cauza, se face de catre paramedic pe proprie 
raspundere; 
- daca la locul solicitarii pacientul a decedat pana la sosirea echipajului, paramedicul  va 
consemna in fisa ora decesului (cu aproximatie) si cauza lui prezumtiva, iar atunci cand 
decesul a survenit in timpul acordarii asistentei medicale se vor consemna in fisa manevrele 
de resuscitare aplicate precum si medicatia administrata;  
-pentru cazurile de deces suspecte se va anunta medicul coordonator;  
-sarcinile si atributiile de serviciu mentionate in fisa postului se pot modifica si adapta 
conform actelor normative in vigoare;  
-in caz de necesitate, la solicitarea Primarului, directorului medical sau medicului 
coordonator se prezinta la sediul UPU SMURD Tg. Mureș sau substatiei respective in 
maximum 30 de minute;  
-indeplineste atributii de gestionare si eliberare a medicamentelor si materialelor sanitare 
necesare personalului medical din tura in cadrul subgestiunii constituite prin Dispozitie.  
 

Primar, 
Ioan Vasu 


