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ANUNȚ
ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD organizează în perioada cuprinsă între
24 septembrie 2021 – 11 octombrie 2021, în conformitate cu H.G. nr. 286/2011 completată și modificată

ulterior şi Regulamentul SAJ BN privind organizarea și desfășurarea concursurilor/ examenelor în
cadrul SAJ BN, examen de promovare pentru următorul post:
1.

PENTRU STAȚIA CENTRALĂ BISTRIȚA

a) 1 POST DE OPERATOR REGISTRATOR DE URGENȚĂ PRINCIPAL – Dispecerat Integrat, pe perioadă
nedeterminată.
Tematică și bibliografie
1. Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare – TITLUL IV Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim
ajutor calificat.
2. Ordinul MSP/MIRA Nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008, pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare ale titlului IV “Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor
calificat” din Legea 95/2006.
3. Ordinul MSP/MAI Nr. 1092/1500 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competenţelor şi
atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitaliceasca.
4. Ordinul MSP Nr. 1091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer
interclinic al pacientului critic.
5. Ordinul MSP/MIRA Nr. 2011/21386 din 22.11.2007 privind unele măsuri în asistenţa medicală de
urgenţă prespitalicească.
6. Ordinul MSP/CNAS Nr. 2121/940 din 11 decembrie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de utilizare
a autospecialelor de consultaţii la domiciliu aflate în dotarea serviciilor publice de ambulanţă.
7. Ordinul MS/CNAS Nr. 52/55 din 25 ianuarie 2010 privind transportul pacienţilor care nu se află în
stare critică efectuat de către serviciile publice de ambulanţă.
8. Ordin nr.168/418 din 18.02.2008 pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor și
evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă.
9. Fișa postului, Regulamentul Intern al SAJ-BN*, Regulamentul de Organizare și Funcţionare a SAJBN*.
10. CUNOȘTINȚE OPERARE PE CALCULATOR:
-Sistem de operare WINDOWS (utilizarea CD-ului, creare foldere, copiere și mutare foldere)
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-Utilizare Word ( deschidere și închiderea Word-lui, salvarea documentelor, noţiuni elementare de
imprimare, selectarea, mutarea și copierea textelor)
- Utilizare Excel (documente/fereastră de lucru, schimbarea dimensiunilor, simple schimbări de format,
copierea și mutarea, formule de calcul uzuale SUM,MAX.MIN)
- Utilizare internet explorer: (căutare cu un motor de căutare, diferenţa dintre http/https,utilizare cont
E-mail).

Notă: Se vor utiliza și informațiile legislative/profesionale din domeniul specific de activitate
prevăzute pe site-ul SAJ BN.
Textul actelor normative se poate descărca de la pagina web al SAJ-BN, la adresa
www.ambulantabistritanasaud.ro, secţiunea ”Legislaţie de funcţionare”.
* Documentul se regăsește și se pot descărca de pe pagina web al SAJ-BN, la adresa
www.ambulantabistritanasaud.ro, secţiunea ” Organizare și regulamente interne”;

Fiecare act normativ se va studia în forma aflată în vigoare la data desfășurării concursului.

EXAMENUL DE PROMOVARE CONSTĂ ÎN:

1. Evaluare practică a cunoștințelor profesionale.
SUSȚINEREA EXAMENULUI DE PROMOVARE SE VA DESFĂȘURA, LA SEDIUL UNITĂȚII, ÎN DATA DE
08.10.2021, ORA 10,00.

Candidații se vor prezenta în sala de şedințe al SAJ-B cu CI/BI, cel târziu până la ora 09,45.
Sunt declarați admiși candidații care au obținut cel puțin 50 de puncte. (art. 45, alin.5 din REGULAMENTCADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286 din 23 martie
2011.)
După afișarea rezultatelor obținute la concurs, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen
de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. (Art. 45, alin.7 din
REGULAMENT-CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286 din
23 martie 2011.)

MANAGER GENERAL
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