
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN  BISTRIŢA – NĂSĂUD 
Operator de date cu caracter personal înreg. la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 26598 

Bistriţa, str. Ghinzii nr. 26A, tel/fax: +40-263-217.055; 
secretariat@ambulantabistritanasaud.ro ;  www.ambulantabistritanasaud.ro 

 
            Neclasificat 

            Exemplar nr.1. 

               Pag. 1 din 17 

 
           
 
 
 

REGULAMENT DE CONCURS 
în vederea ocupării posturilor specifice Comitetului Director al  

Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud 
 
 
 
 
 

Art.1. Prezentul regulament se elaborează în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi OMSP 1625/2007 privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor 
pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din serviciile de ambulanţă 
judeţene şi al municipiului Bucureşti.  

Art.2. Conform art. 13 al OMSP 1625/2007, prezentul regulament de concurs reprezintă 
metodologia proprie SAJ BN de desfăşurare a concursului /examenului pentru ocuparea 
funcţiilor specifice Comitetului Director.  

Art.3. Prevederile acestui regulament sunt aduse la cunoştinţa membrilor comisiilor de 
concurs/examen şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, precum şi candidaţilor, în 
părţile ce îi privesc, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea concursului/examenului, 
prin informare directă sau/şi afişare pe pagina de internet a unităţii. 

Art.4. Conform L95/2006 art. 111, alin (1), pct. b, funcţiile specifice Comitetului Director 
sunt funcţiile de:  

a) director medical,  
b) director economic,  
c) director tehnic  
d) asistent şef. 

Art.5. Funcţiile specifice Comitetului Director se ocupă prin concurs organizat de 
managerul general al unităţii, pentru fiecare post în parte.  

Art.6. Dacă în vederea ocupării unui post nu s-au prezentat cel puţin doi candidaţi, 
încadrarea postului se face prin examen.  
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Art.7. Concursurile/examenele pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director 
se finalizează în termen de 60 de zile de la data numirii prin concurs a managerului 
general al SAJ BN 

Art.8. Funcţiile specifice comitetului director se publică  la concurs prin publicarea 
anunţului de concurs într-un ziar local, prin afişarea acesteia la sediul unităţii şi prin 
publicarea pe pagina de internet a SAJ BN cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data 
susţinerii concursului.  

Art.9. Publicaţia de concurs se comunică Ministerului Sănătăţii şi poate fi afişată şi pe 
pagina de internet al acestuia. 

Art.10. Odată cu publicarea posturilor se specifică, pentru fiecare post în parte, data şi 
locul susţinerii concursului, modalităţile de informare privind criteriile de selecţie, 
conţinutul dosarului de înscriere, temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate şi 
bibliografia pentru concurs. 

Art.11. Criteriile generale şi specifice pentru fiecare post în parte sunt cele prevăzute de 
OMS 1625/2007, art. 4. : 
(1)Criterii generale: 
    a) au domiciliul stabil în România; 
    b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; 
    c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); 
    d) nu au vârsta de pensionare, conform legii. 
(2) Criterii specifice: 
    a) pentru directorul medical: 

    - sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în specializarea medicină; 

    - sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar; 
    - au cel puţin 2 ani vechime ca medic specialist; 
    - sunt absolvenţi ai unui curs de perfecţionare în domeniul managementului 

sanitar, organizat de o instituţie acreditată, din ţară sau străinătate; 
    b) pentru directorul economic: 

    - sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul economic; 

    - au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; 
    - sunt absolvenţi ai unui curs de perfecţionare în specialitatea studiilor sau în 

domeniul managementului sanitar, organizat de o instituţie acreditată, din ţară 
sau din străinătate; 

    c) pentru directorul tehnic: 
    - sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă 

sau echivalentă în domenii/specializări tehnice specifice funcţiei; 
    - au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; 
    - sunt absolvenţi ai unui curs de perfecţionare în specialitatea studiilor sau în 

domeniul managementului sanitar, organizat de o instituţie acreditată, din ţară 
sau din străinătate; 
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    d) pentru asistentul-şef: 

    - sunt absolvenţi de învăţământ postliceal sanitar, cu diplomă de absolvire sau de 
învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de 
licenţă/absolvire sau echivalentă în domeniul medical; 

    - sunt absolvenţi ai unui curs de perfecţionare în domeniul managementului 
sanitar, organizat de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar sau 
Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar; 

    - sunt asistenţi medicali principali; 
    - au cel puţin 2 ani vechime ca asistent medical principal. 

Art.12. Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare: 
a. testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică 

postului 
b. susţinerea proiectului/lucrării de specialitate 
c. interviul de selecţie 

Art.13. Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10. 

Art.14. Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către 
candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8 - 10 pagini 
tehnoredactate pe calculator cu fonturi Arial de 14 şi trebuie să fie depus/depusă la 
înscriere. 

Art.15. Pentru a fi declaraţi "Admis", candidaţii trebuie să obţină în cadrul 
concursului/examenului media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 
6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică 
a notelor obţinute la probele de evaluare. (art.11 – OMS 1625/2007) 

Art.16. Comisia de concurs/examen este propusă de managerul general al serviciului de 
ambulanţă şi este aprobată de Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud. În baza 
aprobării, desemnarea comisiei de concurs/examen se face prin act administrativ al 
managerului general al serviciului de ambulanţă. 

Art.17. În scopul soluţionării eventualelor contestaţii, managerul general va propune 
pentru fiecare post în parte, o comisie de soluţionare a contestaţiilor. Aceasta este 
aprobată, odată cu comisia deexamen, de către Direcţia de Sănătate Publică 
Bistriţa/Năsăud. În baza aprobării, desemnarea comisiei de soluţionare a contestaţiilor se 
face prin act administrativ al managerului general al serviciului de ambulanţă. 

Art.18. Comisia de concurs/examen, pentru fiecare post în parte, este constituită dintr-un 
preşedinte şi minim doi membri. (art.2 – OMS 1625/2007) 

Art.19. Preşedintele comisiei poartă întreaga răspundere pentru buna organizare şi 
desfăşurare a concursului/examenului, asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea 
candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea conţinutului probelor 
de evaluare şi a documentelor elaborate de comisie şi candidaţi în vederea evaluării şi 
ierarhizării acestora. 
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Art.20. Comisiile de concurs/examen au în componenţă: 
a. managerul general al SAJ BN 
b. personal de specialitate delegat din partea Direcţiei de Sănătate Publică BN 
c. personal de specialitate delegat din partea Instituţiei Prefectului BN 
d. personal de specialitate din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean BN 
e. psihologul responsabil cu evaluarea şi consilierea  personalului  în cadrul Serviciului 

de Ambulanţă Judeţean BN 
f.     referent RUNOS din cadrul SAJ BN, în calitate de secretar al comisiei 

Art.21. Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită dintr-un preşedinte şi doi 
membri. Persoanele care fac parte din comisiile de soluţionare a contestaţiilor nu pot 
face parte şi din comisiile de concurs/examen.  

Art.22. Comisiile de soluţionare a contestaţiilor au în componenţă: 
a. delegaţi din partea DSP-BN, în calitate de preşedinte de comisie și membru 
b. delegat din partea Instituţiei Prefectului BN, de preferinţă consilier juridic 
c. referent RUNOS din cadrul  SAJ BN, în calitate de secretar al comisiei, care poate fi 

acelaşi cu secretarul comisiei de concurs 

Art.23. Pot participa, în calitate de observatori la desfăşurarea concursurilor/ examenelor 
reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale (Colegiului Medicilor, OAMMR etc.) şi 
reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale reprezentative în unitate. 

Art.24. Nu pot face parte din comisia de concurs/examen şi comisia de soluţionare a 
contestaţiilor cei care declară ori despre care sunt informaţii certe că au rude sau afini 
până la gradul IV. inclusiv în rândul candidaţilor. 

Art.25. Atribuţiile membrilor comisiilor de concurs/examen sunt în principal, dar fără a se 
limita la: 

a. preluarea dosarelor de înscriere de la secretariatul comisiilor de concurs 
b. studierea şi verificarea dosarelor de înscriere 
c. stabilirea candidaţilor declaraţi „ADMIS”/„RESPINS” la evaluarea dosarelor 
d. luarea în evidenţă a candidaţilor declaraţi „ADMIS” 
e. elaborarea de variante de întrebări pentru testul de verificare a cunoştinţelor 
f.      organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare 
g. instruirea candidaţilor înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile 

care trebuie respectate pe timpul desfăşurării probelor 
h. supravegherea candidaţilor în timpul testului scris şi colectarea testelor de la 

candidaţi 
i.     corectarea testelor de verificare a cunoştinţelor 
j.     stabilirea candidaţilor promovaţi şi nepromovaţi pe baza rezultatelor testelor 
k. elaborarea tuturor documentelor necesare pentru derularea operativă a probelor 

de evaluare şi pentru finalizarea concursului 
l.     preluarea eventualelor contestaţii depuse şi înaintarea acestora comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor 
m. participarea la probele de susţinere a lucrării/proiectului de management şi a 

interviului de selecţie 

Art.26. Atribuţiile membrilor comisiilor de soluţionare a contestaţiilor sunt în principal, dar 
fără a se limita la: 
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a. întrunirea comisiei 
b. înregistrarea contestaţiilor primite de la comisiile de concurs 
c. studierea contestaţiei 
d. comunicarea deciziei de soluţionare  

Art.27. Atribuţiile observatorilor sunt în principal, dar fără a se limita la: 
a. sunt prezenţi în sala de concurs/examen şi ajută comisia de concurs la organizarea 

şi desfăşurarea probelor de evaluare 
b. observă dacă au fost respectate prevederile legale precum şi prevederile  

prezentului regulament 

Art.28. Managerul general propune şi înaintează spre aprobare Ministerului Sănătăţii 
graficul de desfăşurare a concursului. Aceasta se întocmeşte de către managerul general, 
respectând termenele legale prevăzute de legislaţia în vigoare. Ulterior aprobării, graficul 
de lucru se aduce la cunoştinţa comisiilor şi candidaţilor prin afişare şi postare pe pagina 
de internet a unităţii. 

Art.29. Candidaţii depun dosarele de concurs la secretariatul comisiei de concurs cu cel 
puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului.  

Art.30. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente: 
    a) cererea de înscriere (Anexa 3) 
    b) copia actului de identitate; 
    c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau de absolvire, după caz; 
    d) curriculum vitae; 
    e) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, 

după caz; 
    f) cazierul judiciar; 
    g) copii ale diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, 

cursuri, stagii, competenţe/atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează; 
    h) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a 

început urmărirea penală împotriva sa (Anexa 5) 
    i) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu securitatea înainte de anul 

1989 (Anexa 4) 
    j) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 
    k) proiectul/lucrarea de specialitate 

l) dovada achitării taxei de concurs, care se achită în ziua înscrierii la caseria unităţii 

Art.31. După expirarea termenului de depunere a dosarelor, comisiile de concurs/examen 
se vor întruni pentru a studia dosarele depuse şi de a stabili candidaţii  care pot fi admişi 
în concurs/examen. 

Art.32. Lista cu situaţia candidaţilor după etapa studierii dosarelor se va afişa la sediul SAJ 
BN şi se va publica pe pagina de internet a unităţii. 

Art.33. Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost declarat "RESPINS" pot depune 
contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia 
se soluţionează în timp de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare 
a contestaţiilor. 
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Art.34. Evaluarea cunoştinţelor teoretice se desfăşoară în scris sub forma de test grilă, la 
sediul SAJ BN, în spaţiul desemnat de organizatori în acest scop. 

Art.35. Susţinerea testului grilă pe parcursul a două ore şi are caracter eliminatoriu. 

Art.36. Testul grilă conţine 50 de întrebări din bibliografia stabilită pentru proba scrisă a 
concursului.  

Art.37. Fiecare întrebare are câte 4 variante de răspuns (a,b,c,d) dintre care doar  un 
singur răspuns este corect.  

Art.38. Fiecare răspuns corect se va nota cu 2 puncte. Punctajul maxim ce poate fi obţinut 
este de 100 puncte, corespunzând notei 10 (zece). 

Art.39. Comisia de concurs se întruneşte în ziua probei, cu cel mult 4 ore înaintea susţinerii 
probei, în spaţii special destinate, care să asigure secretizarea activităţii şi condiţii optime 
de lucru .  

Art.40. Testul-grilă/subiectele pentru lucrarea scrisă se elaborează în ziua probei, de către 
comisia de concurs, pe baza bibliografiei.  

Art.41. Testul grilă elaborat se multiplică în prezenţa preşedintelui comisiei, într-un număr 
de exemplare dublu faţă de numărul candidaţilor înscrişi în concurs. După multiplicare 
testele se introduc în plicuri, câte una pentru fiecare post în parte şi se sigilează ( se vor 
ştampila cu ştampila unităţii şi vor purta semnăturile preşedintelui şi membrilor de 
concurs). Fiecare plic va conţine un număr dublu de teste faţă de numărul candidaţilor 
înscrişi pentru postul respectiv. 

Art.42. Persoanele care au participat la multiplicarea şi sigilarea plicurilor cu testele grilă 
nu pot părăsi spaţiile în care s-au desfăşurat aceste activităţi până la începerea probei. 

Art.43. Candidaţii au acces în sala de concurs/examen pe baza buletinului/cărţii de 
identitate. Accesul în sală se va efectua cu 30 de minute înainte de ore începerii 
concursului, dar nu mai târziu de 15 minute înaintea orei de începere a concursului 
/examenului. 

Art.44. Candidaţii vor folosi unelte de scris (pix sau stilou) doar cu cerneală albastră. 

Art.45. Candidaţilor le este interzis sa aibă asupra lor orice fel de mijloc de informare, 
telefoane mobile şi alte echipamente electronice. Este interzis, de asemenea, 
comunicarea între candidaţi sau între candidaţi şi persoanele prezente în sală.  

Art.46. Orice încălcare a acestor prevederi duce la eliminarea candidatului respectiv din 
sala de concurs/examen. 

Art.47. În eventualitatea existenţei unor nelămuriri cu privire la unele aspecte ale 
desfăşurării concursului/examenului, candidatul va adresa întrebare cu voce tare 
supraveghetorilor care vor răspunde în acelaşi mod, cu acordul preşedintelui de 
concurs/examen, pentru a înlătura orice suspiciune de favorizare a vreunuia dintre 
candidaţi. 
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Art.48. Fiecare candidat va primi un caiet de test şi o coală albă de hârtie pentru ciornă. 
Atât caietul de test cât şi ciorna va fi ştampilată cu ştampila unităţii. 

Art.49. Caietul de test va avea în colţul din dreapta sus un spaţiu destinat numelui 
candidatului. Acest spaţiu se va secretiza după verificarea concordanţei datelor 
menţionate, prin îndoire dublă, în aşa fel în cât să nu permită vizualizarea numelui. După 
îndoire se va lipi cu bandă adezivă pe care se va aplica ştampila unităţii şi semnătura 
preşedintelui  de comisie. 

Art.50. Marcarea răspunsurilor considerate corecte se va face prin încercuire.  

Art.51. Nu se admit  ştersături sau orice fel de corecturi, acestea fiind considerate semne 
distinctive. Întrebarea la care au fost marcate mai multe răspunsuri sau sunt prezente 
orice fel de corecturi, se descalifică. 

Art.52. În cazul în care un candidat a comis o greşeală, poate solicita o singură dată 
schimbarea caietului test.  

Art.53. Caietul de test  se preia de la candidat de către un membru al comisiei şi se barează 
pe fiecare filă, cu menţiunea „ANULAT”, semnat de preşedintele comisiei. 

Art.54. Părăsirea sălii de concurs/examen se face doar după expirarea unui interval de 30 
de minute de la începerea testului. 

Art.55. În cazul în care candidaţii doresc să părăsească sala de examen pentru satisfacerea 
unor necesităţi fiziologice stringente, acesta va fi posibil doar însoţiţi de un membru al 
comisiei şi doar o singură dată. Însoţitorul se va asigura asupra faptului că candidatul nu 
intră în contact şi nu comunică cu alte persoane, nu foloseşte nici un fel de dispozitiv de 
informare etc. 

Art.56. După finalizarea testului grilă/testului de evaluare a cunoştinţelor, candidaţii vor 
preda caietul de test şi ciorna, pe bază de semnătură, membrilor comisiei, menţionând şi 
numărul de pagini predate.   

Art.57. Penultimul candidat va fi rugat să rămână în sală până când şi ultimul candidat va 
preda caietul de test, evitând astfel ca un candidat să rămână singur cu membri comisiei. 

Art.58. Corectarea testelor grilă/de verificare a cunoştinţelor se va efectua de către 
membri comisiei în spaţiile special destinate, puse la dispoziţie de organizatori, iar 
rezultatele vor fi centralizate şi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare. 

Art.59. Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul al testului grilă  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. 

Art.60.  

a) Evaluarea şi susţinerea proiectului/lucrării de specialitate şi interviul de selecţie se 
fac în plenul comisiei de concurs/examen.  
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b) Proiectul poate fi prezentat simplu sau în Power Point, unitatea punând la 
dispoziţia candidaţilor proiector și laptop, la cerere. Modalitatea aleasă pentru 
prezentare nu va fi punctată separat.  

c) Candidatul are la dispoziţie maximum 20 minute pentru a expune 
proiectul/lucrarea, a răspunde întrebărilor comisiei referitoare la proiectul 
prezentat şi  maximum 15 minute pentru a susţine interviul de selecţie.  

Art.61. Evaluarea proiectelor/lucrărilor de specialitate şi acordarea notelor se va face 
conform baremului de corectare cuprins în Anexa 2. 

Art.62. În urma susţinerii orale a proiectului/lucrării de specialitate, evaluării conţinutului şi 
a răspunsurilor date la întrebările comisiei de concurs/examen, fiecare membru al 
comisiei acordă câte o notă pe fişa de evaluare a candidatului prezentat în Anexa 6.  

Art.63. Nota obţinută de candidat, este media aritmetică, cu două zecimale, a notelor 
acordate de către fiecare membru al comisiei de concurs/examen.  

Art.64. Interviul de selecţie va avea loc după finalizarea susţinerii proiectului /lucrării de 
specialitate, în continuarea acestuia. 

Art.65. Interviul de selecţie are scopul de a permite membrilor comisiei de 
concurs/examen să constate (analizând şi rezultatele obţinute la testul-grilă/lucrarea 
scrisă de verificare a cunoştinţelor şi proiectul/lucrarea de specialitate) dacă respectivul 
candidat îşi va putea îndeplini obligaţiile în noua funcţie şi dacă este cel mai potrivit 
pentru această funcţie din punct de vedere al experienţei profesionale, aptitudinilor de 
comunicare, aptitudinilor şi cunoştinţelor manageriale şi ambiţiilor profesionale. Fiecare 
membru al comisiei acordă câte o notă pe fişa de evaluare a candidatului prezentat în 
Anexa 6.  

Art.66. Nota obţinută de candidat, este media aritmetică, cu două zecimale, a notelor 
acordate de către fiecare membru al comisiei de concurs/examen.  

Art.67. În cursul probelor orale nu se adresează candidatului întrebări referitoare la 
opiniile sale politice, la activitatea sindicală, religie, etnie, sex, starea materială şi originea 
socială. 

Art.68. Rezultatul final o reprezintă media aritmetică, cu două zecimale, a notelor 
obţinute de fiecare candidat la cele trei probe ale concursului /examenului cuprinse în 
Fişa centralizatoare a rezultatelor care se întocmeşte pentru fiecare post în parte. (Anexa 
7.) şi se va semna de toţi membri comisiei şi preşedinte. 

Art.69. Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a 
mediilor, candidatul declarat "Admis" la concurs.  

Art.70. La medii finale egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei obţinute la 
testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor, iar la menţinerea egalităţii, pe 
baza notei obţinute la interviul de selecţie. 

Art.71. 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 
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soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în timp de 24 de ore de la data 
depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen. 

Art.72. După finalizarea eventualelor contestaţii, rezultatele finale ale 
concursului/examenului vor fi făcute publice prin afişare la sediul unităţii şi pe pagina de 
internet a SAJ BN. 

Art.73. Pe întreaga perioadă a desfăşurării înscrierilor şi a concursului /examenului, 
candidaţii vor avea un comportament şi un limbaj decent, respectând regulile bunului 
simţ. Orice atitudine diferită de aceasta poate fi considerată ofensă adusă membrilor 
comisiei de concurs/examen şi poate duce la eliminarea candidatului din concurs/examen. 

Art.74. Anexele fac parte integrantă din prezentul regulament. 

 

 

 

 
Manager General       Vizat Juridic 
Dr. Muzsi Annabella      av.Rus Ovidiu Sergiu  



 

 

Anexa nr. 1.  
        

     

GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI/EXAMENULUI 

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT SEF  

DIN PERIOADA 28 APRILIE - 7 MAI 2014 

 

 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. 

Manager General 

 Dr.Annabella Muzsi 

    Vizat Juridic 

    av.Rus Ovidiu Sergiu 



 

 

 

Anexa nr. 2. 
 
 

BAREMUL DE CORECTARE LA PROIECTUL DE MANAGEMENT 

 

Candidaţii elaborează un proiect de management alegând un din temele enumerate în 

bibliografia aferentă publicaţiei de concurs.  

Forma de prezentare a planului: 

- respectarea indicaţiilor –  

fonturi Arial de 14 pct., spaţiere la un rând şi a numărului de pagini (8-10)  0,5 pct.  

A. Descrierea situaţiei actuale a serviciului de ambulanţă:  

1. Caracteristici relevante ale populaţiei deservite şi caracteristicile geografice ale zonei  0,5 pct. 
2. Structura serviciului de ambulanţă         0,5 pct. 
3. Resursele umane            0,5 pct. 
4. Activitatea serviciului de ambulanţă         0,5 pct. 
5. Situaţia dotării            0,5 pct. 
6. Situaţia financiară           0,5 pct. 
7. Relaţiile cu celelalte structuri ale sistemului de urgenţă      0,5 pct. 

4 pct. 
 

B. Analiza SWOT a serviciului de ambulanţă (analiza mediului intern: puncte forte, puncte slabe şi 

analiza mediului extern: oportunităţi şi ameninţări)      1 pct. 

 

C. Identificarea problemei şi elaborarea strategiei de îmbunătăţire: 

1. Misiune, valori            0,5 pct. 
2. Obiective strategice            1 pct. 
3. Activităţi  

a. Definire             1 pct.  

b. Termene, încadrare în timp        0,5 pct. 
c. Resurse necesare, surse de finanţare       0,5 pct. 
d. Responsabilităţi          0,5 pct. 

4. Rezultate aşteptate (indicatori)            1 pct. 
5   pct. 

 
 

 

*)  Serviciul de Ambulanţă Judeţean  Bistriţa-Năsăud  va pune la dispoziţia celor care solicită date 

necesare întocmirii proiectului de management. 

Cererile se vor depune la secretariatul unităţii, în intervalul orar zilnic  8-14 şi vor conţine 

obligatoriu enumerarea datelor solicitate. 

Candidatii pot prezenta proiectul de management in Power Point, unitatea punand la dispoziţie 

candidaţilor, la cerere, proiector si laptop. Modul de prezentare ales nu se punctează separat. 

 



 

               

*) Cererea se va completa de către candidat la înscriere, de faţă cu secretarul comisiei, cu cerneală albastră şi majuscule 

Anexa nr. 3. 
 

 
 
 

CĂTRE 

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN 

BISTRIŢA-NĂSĂUD 

 

 

 

Subsemnatul/-a…………………………………………………..….., fiul/fiica lui…………………. 

………….. şi al…………….…….., având CNP…………………………………………….născut/-ă 

în loc.…………………………………………, judeţul……………………………………………, la 

data de………………………………., domiciliat/-ă în loc. ……………………………………., 

judeţul…………..,strada…………..………………………….……...., nr.…………, bl……..…… 

sc……...……et…………ap…………..……….., solicit prin prezenta înscrierea mea la 

concursul/examenul de ocupare a funcţiei de ASISTENT ŞEF, funcţie specifică Comitetului 

Director al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud, care se va desfăşura în perioada 

28 aprilie – 7 mai 2014. 

 

 

 

Bistriţa, ……………………..2014     Vă mulţumesc anticipat, 

 

 



 

               

*)Declaraţia se va completa de către candidat, la înscriere, de faţă cu secretarul comisiei, cu cerneală albastră şi majuscule. 

Anexa nr. 4.      
 
 
 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

 

Subsemnatul/-a……………………………………………………….., fiul/fiica lui…………………. 

………….. şi al………………….., având CNP…………………………………………….născut/-ă 

în loc.…………………………………………, judeţul……………………………………………, la 

data de…………………………………., domiciliat/-ă în loc. ……………………………………., 

judeţul………………………………...…….., strada……………………………………………….., 

nr.……………bl……..……sc……...……et…………ap………….., DECLAR pe proprie 

răspundere, cunoscând prevederile Codului penal Român cu privire la falsul în declaraţii, că nu 

am colaborat cu Securitatea înainte de anul 1989. 

 

 

Bistriţa, ……………………..2014      Declarant,  

 

 



 

               

*)Declaraţia se va completa de către candidat, la înscriere, de faţă cu secretarul comisiei, cu cerneală albastră şi majuscule. 
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DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

 

Subsemnatul/-a………………………………………………………………………….., fiul/fiica 

lui…………………………………….……….. şi al……………………………………….., având 

CNP………………………………….născut/-ă în loc.……………………………………………, 

judeţul……………………………………………, la data de…………..……., domiciliat/-ă în loc. 

…………………………………………., judeţul…………………..strada……………………….., 

nr.……………bl……..……sc……...……et…………ap………….. 

DECLAR pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal Român cu privire la falsul 

în declaraţii, că nu am fost, nu sunt urmărit penal şi nu am cunoştinţă că a început urmărire 

penală împotriva mea. 

 

 

Bistriţa, ……………………..2014      Declarant,  



 

               

*)Declaraţia se va completa de către candidat, la înscriere, de faţă cu secretarul comisiei, cu cerneală albastră şi majuscule. 

Anexa nr. 6.      
 
 
 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

 

Subsemnatul/-a……………………………………………………….., fiul/fiica lui…………………. 

………….. şi al………………….., având CNP…………………………………………….născut/-ă 

în loc.…………………………………………, judeţul……………………………………………, la 

data de…………………………………., domiciliat/-ă în loc. ……………………………………., 

judeţul………………………………...…….., strada……………………………………………….., 

nr.……………bl……..……sc……...……et…………ap………….., președinte/ membru în 

comisia de concurs/ examen sau comisia de soluţionare a contestaţiilor DECLAR pe proprie 

răspundere, cunoscând prevederile Codului penal Român cu privire la falsul în declaraţii, că nu 

mă aflu în situaţie de incompatibilitate legală faţă de nici unul dintre candidaţii înscriși la 

prezentul  concurs/examen.. 

 

 

 

 

Bistriţa, ……………………..2014      Declarant,  

 

 



 

 

Anexa nr. 7.         
Numele persoanei care evaluează:……………………………………………….. 

 
FIŞĂ EVALUARE CANDIDATI PENTRU PROBELE ORALE 

Nr. crt. Numele candidatului 
Postul pt. care 

concurează 
Nota test scris Nota susţinere proiect 

Nota interviu de 
selecţie 

(1)     
 
 

  

(2)     
 
 

  

(3)     
 
 

  

(4)   
 

  
 
 

  

(5)       
 
 

(6)       
 
 

(7)       
 
 

(8)     
 
 

  

                Semnătura



 

 

Anexa nr. 8.      

FIŞĂ CENTRALIZATOARE REZULTATE PENTRU FUNCŢIA DE……………………………………………………… 
 

Nr. crt. 
Numele candidatului 

 
Nota test scris Nota  proiect 

Nota interviu de 
selecţie 

NOTA 
FINALĂ 

(1)    
 
 

   

(2)    
 
 

   

(3)    
 
 

   

(4)    
 
 

   

(5)      
 
 

 

(6)      
 
 

 

(7)      
 
 

 

(8)    
 
 

   

  Preşedinte Comisie   Membri Comisie:       Secretar: 


