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PUBLICAŢIE DE CONCURS 

 

 

 

 

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

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bistriţa-Năsăud organizează în perioada 28 aprilie 2014 - 7 

mai 2014 concurs pentru ocuparea funcţiei de ASISTENT ŞEF, funcţie specifică Comitetului 

Director al Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bistriţa-Năsăud. 

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele 

criterii generale şi specifice: 

(1)  Criterii generale: 

- au domiciliul stabil în România; 

- nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; 

- sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); 

- nu au vârsta de pensionare, conform legii. 

(2) Criterii specifice: 

- 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 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente: 

a) cererea de înscriere; 

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; 
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h) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a 

început urmărirea penală împotriva sa; 

i) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu securitatea înainte de anul 1989; 

j) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuro-psihic (vizat atât de 

medicul de familie cât şi de un medic specialist neurolog sau psihiatru.) 

k) proiectul/lucrarea de specialitate. 

l) dovada achitării taxei de concurs, în valoare de 200 Ron.  

 

 

Dosarul de înscriere se va depune la secretariatul unităţii în perioada 10-17 

aprilie 2014, până la ora 14,00.  

 

Concursul va consta în următoarele probe de evaluare: 

a) testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului; 

b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului; 

c) interviul de selecţie. 

 

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

 

Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate dintre cele stabilite de comisia 

de concurs, prin publicaţia de concurs şi îl depun odată cu înscrierea la concurs (art. 9, alin.1 

OMS 1625/2007). 

 

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. 

 

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI 

 
A. TEMATICA TESTULUI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR TEORETICE *) 

 

(1) Managementul spitalului, SNSPMS-Editura Public H Press, Bucureşti  

- Cap.I., subcapitolele 1 şi 2;  

- Cap.V. - integral 

- Cap.VI. - integral 

- Cap.VII. – integral. 

(2) Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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(3) Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, titlul IV.; 

(4) Ordinul Comun MS/MIRA nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a titlului IV „Sistemul Naţional de asistenţă medicală de 

urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii,  cu modificările şi completările ulterioare; 

(5) Hotărârea Guvernului nr. 857/2011, - privind stabilirea si sancţionarea 

contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice – Capitol VII. Contravenţii la 

normele privind sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor 

calificat; 

(6) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

(7) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 

34/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

(8) Ordin Comun MS/MAI 1168/203 din 2010 - privind aprobarea structurii cadru a 

Planului Roşu de Intervenţie; 

(9) Ordinul MSP nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al 

pacientului critic; 

(10) Ordinul MSP nr. 1092/2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor 

publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească; 

(11) Ordinul Comun MS/MIRA nr. 2011/21386/2007 privind unele măsuri în asistenţa 

medicală de urgenţă prespitalicească; 

(12) Ordinul Comun MS/MAI nr. 277/777 din 23.06.2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  nr.126/2003 privind 

operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele 

achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic 

Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, aprobată prin Legea nr. 

40/2004; 

(13) ORDIN MSP nr. 916/2006, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire 

şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare; 

(14) ORDIN MSP nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare; 
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(15) ORDINUL MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru 

baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale; 

(16) HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor 

biocide, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Notă *)  

1. Actele normative pot fi puse la dispoziţie candidaţilor, de către unitate, în format 

electronic (.pdf), pe baza unei solicitări scrise, depuse la secretariatul unităţii. Cererile 

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

în maxim 48 ore lucrătoare de la solicitare. 

2. Toate actele normative vor avea în vedere forma actualizată la zi, la data publicării 

bibliografiei. 

 

 

3.  Manualul se poate descărca de pe adresa de internet : 

http://www.snspms.ro/UserFiles/File/ph_press/manual_pentru_cursul_de_management_s
pitalicesc_2006.pdf 

 

B. PROIECTUL DE MANAGEMENT **) 
 

(1) Canidaţii vor identifica un aspect ce necesită a fi îmbunătăţit şi vor dezvolta un proiect de 

management privind îmbunătăţirea problemei identificate. 

(2) Proiectul va fi redactat la calculator, cu fonturi Arial de 14 pct., spaţiere la un rând şi va 

avea 8-10 pagini. 

(3) proiectul va fi constituit după următoarea schemă:  

A. Descrierea situaţiei actuale a serviciului de ambulanţă:  

1. Caracteristici relevante ale populaţiei deservite şi caracteristicile geografice ale 
zonei  

2. Structura serviciului de ambulanţă  
3. Resursele umane  
4. Activitatea serviciului de ambulanţă  
5. Situaţia dotării  
6. Situaţia financiară  
7. Relaţiile cu celelalte structuri ale sistemului de urgenţă 

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

C. Identificarea unei probleme şi elaborarea strategiei de îmbunătăţire a problemei 
identificate  
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1. Misiune, valori   
2. Obiective strategice 
3. Activităţi  

a. Definire  
b. Termene, încadrare în timp  
c. Resurse necesare, surse de finanţare  
d. Responsabilităţi  

4. Rezultate aşteptate (indicatori)  

(4) Proiectul de management va fi susținut în fața comisiei de concurs/examen fie prin 

prezentare simplă fie prin prezentare Power Point. Modalitatea aleasă de prezentare nu 

constituie un avantaj și nu se punctează serparat. Unitatea pune la dispoziția 

candidaților, la cerere, proiector și laptop în cayul în care candidatul alege să prezinte în 

Power Point. 

 

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

 
Relaţii suplimentare privind concursul pentru ocuparea posturilor mai sus menţionate se pot 

obţine de pe internet la adresa www.ambulantabistritanasaud.ro sau la secretariatul unităţii, 

situat în str. Ghinzii nr. 26A, tel.0263-217055, zilnic între orele 8-15. 

 

         Manager General 

         Dr. Muzsi Annabella 

 

         

 

   

 

 

 

 

 

   

mailto:secretariat@ambulantabistritanasaud.ro
http://www.ambulantabistritanasaud.ro/

