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NECLASIFICAT  -  1. / 3. 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII 
SERVICIUL DE AMBULANTĂ JUDETEAN 

BISTRITA-NĂSĂUD  
 

str. Ghinzii nr.26A, Bistrita 
Tel./Fax 0263-217055; 0263/217250; 

e-mail: secretariat@ambulantabistritanasaud.ro 

Nr. 2177 / 07.04.2020                  Nesecret 
 

A N U N Ț 
ORGANIZARE CONCURS ÎN REGIM DE URGENȚĂ 

PENTRU OCUPARE DE POSTURI TEMPORAR VACANTE  
DE SOFERI AUTOSANITARĂ II. 

 
 

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD organizează în perioada cuprinsă 
între 08 aprilie 2020 – 17 aprilie 2020,  în conformitate cu Decretul nr. 195/2020, art.16, H.G. nr. 
254/2020, H.G. nr. 144/2010 cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului privind 
organizarea și desfășurarea concursurilor/ examenelor în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean 
Bistrița Năsăud, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante: 
 4  (patru) posturi de ȘOFER AUTOSANITARĂ II. –  Stația Centrală Bistrița, Compartimentul 

de  Urgență și Transport Sanitar Asistat, pe perioadă determinată de maxim 6 luni; 
post  operativ, cu activitate în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și 
zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare;  

 1 (unu) post de ȘOFER AUTOSANITARĂ II.  –  Substația Năsăud, Compartimentul de  Urgență și 
Transport Sanitar Asistat, pe perioadă determinată de maxim 6 luni; post  operativ, cu activitate 
în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat 
conform legislației în vigoare;  

 2 (două) posturi de ȘOFER AUTOSANITARĂ II. –  Punct de Lucru Maieru, Compartimentul 
de  Urgență și Transport Sanitar Asistat, pe perioadă determinată de maxim 6 luni; 
post  operativ, cu activitate în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și 
zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare;  

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE: - candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile 
generale şi specifice, prevăzute de legislația în vigoare (conf. HG nr.286/2011- cu modificările și 
completările ulterioare), după cum urmează: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și 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 de medicul de 

familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant; 
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h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 
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. 

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE (conf. Ordin nr.1470/20.10.2011, cu modificările și completările 
ulterioare): 

a) diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului (12 clase); 
b) permis de conducere pentru şofer profesionist, de minim 3 ani, valabil pentru autovehicule din 

categoriile B şi C; 
c) diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier, conform ordinului ministrului sănătăţii privind 

înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual 
Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate 
prin ordin al ministrului sănătăţii; 

d) minim 3 ani vechime ca șofer/conducător auto profesionist, împliniţi la data depunerii dosarului 
de concurs; 

DOSARELE DE PREZENTARE: 
La depunerea dosarului, fiecărui candidat  i se va aloca un cod unic, personal, care va înlocui datele 

cu caracter personal ale concurentului pe orice document ce va fi publicat/afișat în cadrul prezentei  
proceduri (conform GDPR – Reg. UE nr. 679/2016 și Legea nr. 102/2005). 

Dosarele de prezentare se depun, personal, la Sediul Central al Serviciului de Ambulanță Județean 
Bistrița Năsăud din str. Ghinzii nr.26A – biroul Resurse Umane, telefon 0263/217055, în perioada 
cuprinsă între 09.04.2020 - 14.04.2020, ora 13,00 şi vor conține: 

a) formular de înscriere tip – se va primi de la sediul SAJ BN; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea (carte de identitate, 

pașaport), potrivit legii, după caz; 
c) Curicculum vitae (model european); 
d) copie permis de conducere (faţă verso);  
e) copiile diplomelor de studii; 
f) înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor specifice de participare la concurs; 
g) copia carnetului de muncă care sa ateste vechimea în muncă și după caz în specialitate până la data 

de 31.12.2010; 
h) copie adeverinţă de vechime, eliberată de angajator/-i, care să ateste activitatea desfășurată, 

durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor și 
eventualele modificări ale contractului de muncă;  

i) cazierul judiciar și certificatul de integritate comportamentală – se acceptă doar cazierele și 
certificatele de integritate comportamentală fără înscrisuri; 

j) cazierul auto - sunt respinse dosarele cu caziere auto care deţin sancţiuni pentru abateri grave la 
legislaţia rutieră, cum ar fi, dar fără a se limita la, următoarele:  

i. conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau alte substanţe interzise de 
lege;  

ii. accidente rutiere grave, soldate cu vătămări de persoane;  
iii. orice altă abatere gravă, sancţionată de legislaţia rutieră ca fiind infracţiune;  
iv. mai mult de 10 sancţiuni pentru depăşirea regimului legal de viteză; 
v. mai mult de 5 sancţiuni pentru nepurtarea centurii de siguranţă;  

k) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie. 
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Notă:  
1. Copiile documentelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs; 
2. Toate documentele care au prevăzut termen de valabilitate, la data depunerii dosarului vor trebui să fie în termenul 

de valabilitate prevăzut de document;  
3.  Lipsa oricărui act/acte din lista mai sus menționată duce la respingerea dosarului. 

DERULAREA CONCURSULUI:   
(1) Înscrierea candidaților:              09 apilie 2020 - 14 aprilie 2020, ora 13,00; 
(2) Studierea dosarelor de înscriere:                    14 aprilie 2020, ora 15,00; 
(3) Afişarea listei cu situația candidaților înscrişi:          14 aprilie 2020, ora 19,00; 
(4) Susținere probă scrisă (chestionar circulație):         16 aprilie 2020, ora 09,00;  

Candidaţii vor fi prezenţi în sala de şedinţe al SAJ-B cu CI/BI, cel târziu până la ora 08.45.  

(5) Afişare rezultate probă scrisă:                       16 aprilie 2020, ora 12,00; 
(6) Contestații probă scrisă             16 aprilie 2020, interval orar 12,30-16,00;  
(7) Soluționare contestații                        16 aprilie 2020, ora 18,00; 
(8) Susținere probă interviu             17 aprilie 2020. ora 09,00;  
(9) Rezultate finale              17 aprilie 2020, ora 17,00. 

Candidaţii vor fi prezenţi în sala de şedinţe al SAJ-B cu CI/BI, cel târziu până la ora 08.45.  

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ:  
a) Dan TEODORESCU - ”Curs de legislaţie rutieră”, Editura Shik; 
b) Marius STĂNCULESCU – ”Noul Cod rutier 2018 pe înţelesul tuturor”, Editura Teocora; 
c) sub red. Violeta Borzea – ”Chestionare pentru obţinerea permisului de conducere auto categoria 

B”, Editura National; 
d) sub red. Violeta Borzea – ”Chestionare pentru obţinerea permisului de conducere auto categoria 

C, CE, D, DE”, Editura National; 
e) sub red. Violeta Borzea – ”Întrebări și teste pentru obţinerea permisului de conducere auto 

categoria C, CE, D, DE”, Editura National; 
f) Manual “Primul Ajutor Calificat”**– sub red. sef lucr., dr. Raed Arafat, as.med.pr. Vass Hajnal , 

Bucuresti, 2009. 
g) Ordonanţa de Urgenţă Nr. 195/2002 – republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 670 

din 03 august 2006, privind circulaţia pe drumurile publice – Textul actualizat în baza actelor 
normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 14 august 
2013. 

NOTĂ:  
*Textul actelor normative se poate descărca de la pagina web al SAJ-BN, la adresa www.ambulantabistritanasaud.ro, 

secţiunea ”Legislaţie de funcţionare”. 
**Manualul se poate descărca de pe pagina web al SAJ-BN, la adresa www.ambulantabistritanasaud.ro, secţiunea 

”Formare profesională medicală”. 

CONTESTAȚII :  
Candidații nemulțumiți pot face contestație, doar pentru proba scrisă.  

 
Manager general interimar 

  dr. Annabella Muzsi     Director tehnic interimar  
         ing. Vasile Croitor 
 

Întocmit Com. Resurse Umane, 
     ref. Adriana CONON 
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