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INFORMAŢII PERSONALE 
Nume GANEA  CĂLIN 
Adresa Aleea Pandurilor, Nr.3, Sc.B, Ap.20, Bistriţa, Jud. 

Bistriţa – Năsăud 
Telefon Tel/fax: 0263/217.055 

Mobil: 0745/02.45.33 
Naţionalitate Română 

Data naşterii 30 martie 1967 

Statut social Căsătorit, doi copii 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
Director Medical 
(01.12.2011 până în prezent) 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean 
Bistriţa-Năsăud, Str. Ghinzii, Nr. 26A, 
Bistriţa, Jud. Bistriţa-Năsăud. 
Coordonează planul de dezvoltare al 
serviciului medical al instituţiei. 
Monitorizează calitatea serviciilor 
acordate la nivelul ambulanţelor. 
Avizează implementarea 
protocoalelor de practică medicală. 
Întocmeşte planul de perfecţionare a 
personalului medical. 
Asigură respectarea normelor de 
etică profesională la nivelul serviciului 
colaborând cu Colegiul Medicilor din 
România. 
Participă la organizarea asistenţei 
medicale în caz de dezastre, epidemii 



şi alte situaţii speciale. 
Răspunde de acreditarea personalului 
medical şi a activităţilor medicale 
desfăşurate în instituţie. 
În plus, desfăşoară  şi activitate 
medicală pe ambulanţele din teren: 
- obligaţia etică şi responsabilitatea  
profesională de a acţiona în interesul 
pacientului cu devotement; 
- incoruptibilitate şi integritate mora -
lă faţă de pacient; 
- garantarea calităţii serviciilor medi -
cale acordate; 
- muncă în echipă şi în mediul ostil; 
- folosirea tehnologiei medicale de 
ultimă generaţie; 
- disciplină, organizare, control 

Medic primar MF cu competenţă MUP 
(urgențe prespitalicești) 
( 01.11.2010 – 01.12.2011 ) 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean 
Bistriţa-Năsăud, Str. Ghinzii, Nr. 26A, 
Bistriţa, Jud. Bistriţa-Năsăud. 
Activitate medicala pe ambulanţele 
din teren: 
- obligaţia etică şi responsabilitatea  
profesională de a acţiona în interesul 
pacientului cu devotement; 
- incoruptibilitate şi integritate mora -
lă faţă de pacient; 
- garantarea calităţii serviciilor medi -
cale acordate; 
- muncă în echipă şi în mediul ostil; 
- folosirea tehnologiei medicale de 
ultimă generaţie; 
- disciplină, organizare, control; 
- menţinerea unei imagini reprezen - 
tative a organizaţiei. 

Manager General  
( 01.11.2007 - 01.11.2010 ) 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean 
Bistriţa-Năsăud,Str.Ghinzii, Nr. 26A, 
Bistriţa, Jud, Bistriţa-Năsăud. 
Îndeplinirea obligaţiilor contractului 
de management cu:  



- respectarea disciplinei muncii; 
- fidelitate faţă de DSP B-N; 
- respectarea măsurilor de securitate 
şi sănătate în muncă; 
- respectarea secretului de serviciu; 
- rezolvarea problemelor de strategie, 
organizare şi funcţionare ale SAJ BN; 
-implementarea activităţilor pentru 
îmbunătăţirea standardelor clinice şi 
a modelelor de practică medical; 
- întărirea disciplinei economico-finan 
ciare a instituţiei. 

Medic Director  
(01.06.2006 – 01.11.2007) 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean 
Bistriţa-Năsăud, Str. Ghinzii, Nr. 26A, 
Bistriţa, Jud.Bistriţa-Năsăud. 
- elaborare şi aplicare a planului de 
activitate al SAJ BN; 
- participare la strategii şi politici de 
dezvoltare a unităţii; 
-organizare, selectare, angajare, 
concedierea personalului; 
- monitorizarea realizării indicatorilor 
de performanţă a instituţiei; 
- reprezentarea SAJ BN în relaţie cu 
terţii; 
- negocierea contractului de muncă cu 
sindicatul; 
- aplicarea legislaţiei în domeniu. 

Medic şef serviciu operativ 
( 01.10. 2002 – 01.06.2006 ) 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean 
Bistriţa-Năsăud, Str. Ghinzii, Nr. 26A, 
Bistriţa, Jud.Bistriţa-Năsăud. 
- purtător de cuvânt al SAJ BN; 
- relaţii funcţionale cu compartimen- 
tele; 
- colaborare cu alte servicii sanitare; 
- organizarea şi conducerea întregii 
activităţi medicale; 
-coordonează, controlează, răspunde 
de activitatea echipajelor. 

Medic  medicină generală- MG Serviciul de Ambulanţă Judeţean 



( 21.07.2001 – 01.10.2002) Bistriţa-Năsăud, Str. Ghinzii, Nr. 26A, 
Bistriţa, Jud.Bistriţa-Năsăud. 
- activitate permanent în interesul 
pacienţilor pe ambulanţe în teren; 
- acordarea primului ajutor la caz şi 
pe timpul transportului sanitar; 
- îndeplinirea sarcinilor privind îngri- 
jirea pacienţilor; 
- instruirea proprie şi a personalului 
din subordine. 
 

Medic MG – şef infirmerie 
( 01.07.1997 – 20.07.2001) 

Unitatea Militară ,,Căştile Albastre’’- 
Brigada 81 Mecanizată , Str. Avram 
Iancu, Nr. 1, Bistriţa, Jud. BN. 
- consilier medical al comandantului; 
- organizarea şi conducerea activităţii 
medicale în urgenţele civile/ militare; 
- intervenţii în catastrofe, calamităţi, 
aplicaţii militare în   mediu ostil; 
- păstrarea sănătăţii militarilor. 

Medic MG 
(01.02.1995 – 01.07.1997 ) 

Dispensarul Medical Comunal Ilva 
Mică, Jud. Bistriţa-Năsăud. 
- răspunde de starea de sănătate a 
comunităţii; 
- aplică măsuri de prevenire a 
apariţiei bolilor cu risc pentru popula- 
ţie; 
- prim ajutor în caz de urgenţe; 
- tratarea şi monitorizarea bolilor 
acute şi cornice; 

Medic stagiar 
( 01.05 1994 – 01.02.1995) 

Spitalul Municipal Turda, Str.Clujului, 
Nr.10-12, Turda, Jud. Cluj. 
- participare activă la diagnostic şi 
tratament; 
- statistică  medicală. 

Asistent medical 
( 01.11.1993 – 01.01.1994 ) 

Spitalul Municipal Turda, Str.Clujului, 
Nr.10-12, Turda, Jud. Cluj. 
- administrare tratamente i.m., i.v.; 
- activitate în ture 8 / 16 ore. 

 



EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
STUDII MEDICALE ŞI MANAGEMENT SANITAR 

 07- 14.07.2013 Curs de perfectionare - Resuscitarea 
cardiorespiratorie in situaţii speciale 

 21 - 27.08.2012 Curs de perfecţionare – PBLS/PALS 
(Pediatric basicadvanced lifesupport) 

 30.09.2010 Medic Primar MF, confirmat prin Ord. 
MS nr. 1276/ 2010, sesiunea iunie 
2010, promovat cu media 10 ( zece ). 

 15 – 21.07.2010 Curs de perfecţionare în Audit Intern, 
acreditat MMFPS şi MEC. 

 24.05 – 06.06.2010 Curs postuniversitar de Urgenţă Pre- 
spitalicească în practica medicului MF 

 17 - 20.12.2009 Seminar – Managementul Instituţiilor 
Sanitare – MSP, Direcţia Audit. 

17 – 23.09.2009  Curs de specializare - Managementul 
Public – acreditat MMFPS şi MEC. 

 18 – 22.02.2009 Curs de perfecţionare:Managementul 
Sanitar – MSP 

 11 – 14.12.2008 Curs de perfecţionare:Managementul 
Instituţiilor Sanitare – acreditat MEC. 

 18.09.2006 – 07.11.2006 Şcoala Naţională de Sănătate Publică 
şi Management Sanitar,,Management 
spitalicesc’’ – UMF Cluj-Napoca 

 26.04.2005 Centrul Naţional de Pefecţionare în 
Domeniul Sanitar: obţinerea 
COMPETENŢEI în ,,Managementul 
Serviciilor de Sănătate’’(media 9,52) 

 01.10.2004 – 20.03.2005 Centrul Naţional de Pefecţionare în 
Domeniul Sanitar:Curs de 
perfecţionare postuniversitară 
,,Managementul Serviciilor de 
Sănătate’’- UMF Cluj-Napoca 

 26.09.2003 Medic specialist MF, confirmat prin 
OMS nr.776/ 2003, sesiunea mai 2003, 
promovat cu media 9,03. 

 29.04.2002 Centrul Naţional de Pefecţionare în 
Domeniul Sanitar: obţinerea 
COMPETENŢEI în ,,Urgenţe prespitali 



ceşti’’ –UMF Cluj-Napoca, media 9,39. 

 01.11.2001 – 30.04 2002 CNPDS: Curs de perfecţionare postuni 
versitară  ,, Urgenţe prespitaliceşti ’’. 

 

STUDII MEDICO – MILITARE 

 02 – 30.12.1998 Ministerul Apărării Naţionale ,Institu- 
tul Medico-Militar Bucureşti: Curs 
Postuniversitar de ,,Perfecţionare 
Medico-Militară pentru medicii şefi de 
Unităţi Militare’’ -  media 9,53. 

 

ALTE STUDII 

 02.04.2001 Curs calificare operator tehnici calcul. 

 30.06.1985 Calificare mecanici utilaje auto. 

 

APTITUDINE ŞI COMPETENŢE PERSONALE 

 Atitudine pozitivă şi viziune de perspectivă; 

 Capacitate de a fixa obiective, de a organiza şi coordona eforturile individuale 

în vederea realizării obiectivelor organizaţiei; 

 Capacitate de a lua decizii şi de a acţiona independent; 

 Capacitate de a conduce prin exemplul personal, motivate şi capabil să 

motiveze; 

 Abilităţi de comunicare şi de negociere; 

 Capacitate de analiză, sinteză şi planificare; 

 Spirit de echipă, optimism, simţul umorului; 

 Capacitate mare de muncă, lucru în mediu ostil şi sub presiunea timpului; 

 Adaptabilitate la nou; 

 Rezistenţă fizică în regim de viteză, stabilitate psihică şi sănătate foarte bună; 

 Spirit de observaţie , de convingere, sociabilitate.  

 

Limba maternă Română 
Limbi străine cunoscute Engleză: citit, scris, vorbit- avansat 

Franceză:citit,scris, vorbit-mediu 
 



 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ARTISTICE 

 Limba română şi universală – olimpiade în gimnaziu şi în liceu ( tata - filolog)  

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE 

 Şcoala Generală ,,Ştefan cel Mare’’ Bistriţa: activitate de voluntariat în 

instruirea practică a cadrelor didactice şi a elevilor în acordarea primului ajutor 

(2008 -2010); 

 Mese - rotunde tematice şi instruire practică privind elementele de prim ajutor 

calificat în viaţa cotidiană, cu membrii Clubului Rotary 2-Cosa Nostra, 

departamentul Bistriţa ( 2007- 2010 ); 

 ,,Crucea Roşie Română’’ – filiala  Bistriţa-Năsăud – acţiuni de instruire periodic 

a cadrelor militare din Garnizoana Bistriţa privind măsurile de salvare în 

urgenţele individuale şi collective (2001 - 2007); 

 Acţiuni cu persoane handicapate sensorial şi neuromotor; integrarea în 

societate a copiilor ambliopi şi cu handicap asociat din jud.Cluj – Catedra de 

Medicină Socială –UMF Cluj-Napoca( 1990- 1993); 

 Acţiuni de ajutorare a populaţiei sinistrate din judeţ şi din ţară(1997 -2001 cu 

Brigada 81 Mecanizată Bistriţa; 2006 Târlişua-inundaţii-SAJ BN) 

 Training prim ajutor,educaţie contraceptivă(SECS)-tineri  Ilva Mică; 

 Colaborări cu ,,Crucea Roşie Austriacă’’ /,,Ordinul Johanniţilor’’ pentru 

ajutorarea persoanelor defavorizate din judeţ(decembrie 2005, decembrie 

2006)- împreună cu ONG,, Tăsuleasa’’ Bistriţa; 

 Decembrie 1989, ca student medicinist, voluntar la acţiunile de prim ajutor a 

răniţilor din Revoluţie, în cadrul Spitalului Municipal Turda.   

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ORGANIZATORICE 

 Coordonarea şi conducerea activităţii pe linie medical de la nivel de dispensar 

medical, batalion militar, serviciul de ambulanţă de nivel judetean; 

 Asociaţia de locatari ( şef de scară ). 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE 



 cunoştinţe operare PC; 

 - cunoştinţe de fizică - matematică ( absolvent de liceu în domeniul respectiv); 

 mecanic maşini – utilaje auto – certificate calificare 1985; 

 permis de conducere categoria B; 

 

HOBBY-URI 

 - schi alpin la nivel avansat (mama - profesoară sport); 

 - muzică rock; 

 - literatură(tata-profesor de filologie); 

 - ştiinţe abstracte. 

 


