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GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI/EXAMENULUI 

 
 

 În baza Legii 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi OMS 1625/2007, Serviciul de 

Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează în perioada 28 aprilie - 07. mai.2014 concurs pentru 

ocuparea unei funcţii specifice Comitetului Director: Asistent Şef SAJ-BN, după următorul grafic: 

 

(1) Înscrierea candidaţilor:  10-17. aprilie. 2014, ora 14,00 

(2) Întrunirea comisiiilor în vederea luării la cunoştinţă a Regulamentului/Metodologiei de Concurs 

al SAJ BN:         22.aprilie.2014, ora 10,00 

(3) Studierea dosarelor de înscriere:          22-23 aprilie. 2014 

(4) Afişarea listei cu situaţia candidaţilor înscrişi:          23.aprilie. 2014, ora 12,00 

(5) Termen maxim de depunere a contestaţiilor pt.dosarul de înscriere: 24.aprilie.2014, ora 12,00 

(6) Termen maxim de soluţionarea şi afişare a rezultatului contestaţiilor: 25.aprilie.2014, ora 12,00 

(7) Susţinerea testului de verificare a cunoştinţelor: 28.aprilie.2014, ora 10,00 

Candidaţii se vor prezenta în sală cu CI/BI cel târziu până la ora 09.45.  

(8) Afişarea rezultatelor testului de verificare a cunoştinţelor:  28.aprilie.2014, ora 14,00 

(9) Termen maxim de depunere contestaţiilor privind testul scris: 29.aprilie.2014, ora 14,00 

(10) Termen maxim de soluţionare contestaţiilor privind testul scris:  30.aprilie.2014, ora 14,00 

(11) Susţinerea proiectelor de management şi a interviului de selecţie:  05.mai.2014, ora 10,00.  

Candidaţii se vor prezenta în sală cu CI/BI cel târziu până la ora 09.45.  

(12) Afişarea rezultatelor susţinerii proiectelor şi a interviului de selecţie:  05.mai.2014, ora 14,00 

(13) Termen maxim de depunere a contestaţiilor privind proiectul:       06. mai.2014, ora 14,00 

(14) Termen maxim de soluţionarea şi afişare a rezultatului contestaţiilor:    07.mai.2014, ora 14,00 

(15) Afişarea rezultatelor rămase definitive, 07.mai.2014, ora 14,30. 

 

Menţiune: Conform OMS 1625/2007, art 11, alin 3, candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia 

interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor în 

timp de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen. 
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