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ANUNȚ
ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPARE POST VACANT

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează, în conformitate cu Ordinul nr.
869/2015, completat și modificat ulterior, concurs pentru ocuparea următorului post vacant:
•

1 (unu) post de medic primar Medicina de Familie cu competență/atestat în urgențe
prespitalicești/ urgențe medico-chirurgicale – post de execuție, pe perioadă nedeterminată în
Compartimentul de Urgență și Transport Sanitar Asistat - Stația Centrală Bistrița, cu activitate
continuă, cu timp de muncă organizat în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și activitate
în zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare;

1) Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale şi
specifice, prevăzute de legislaţia în vigoare, după cum urmează:
▪ Condiţii generale de participare (conf. HG nr.286/2011 - cu modificările și completările ulterioare):
a) are cetățenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului 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 unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs;
g) îndeplinește 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.
▪ Condiţii specifice de participare (conform Ordinului nr.869/2015 și Ordinului nr. 2021/2008):
a) confirmare ca medic primar în specialitatea Medicină de Familie
b) certificat de atestat/competență în Urgențe Medico-Chirurgicale/Prespitalicești, obținut în
condițiile legislației în vigoare.
2) Dosarele de concurs se depun la Sediul Central al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa Năsăud
din str. Ghinzii nr.26A – biroul personal, telefon 0263/217055 şi vor conține:
a) formular de înscriere tip în care se menționează postul pentru care doresc să concureze și care
conține inclusiv declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
– 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) copie certificat naștere;
d) copie certificat căsătorie, după caz;
e) Curriculum vitae (CV model european);
f) copiile diplomelor de studii și alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condițiilor specifice de
participare la concurs (copiile diplomei de medic, certificatului de confirmare în gradul profesional și
a certificatului de competență/atestat în Urgențe Prespitalicești/Urgențe Medico-Chirurgicale);
g) dovada că în ultimii ani nu a fost sancționat de unitățile în care a activat și de Colegiul Medicilor din
România;
h) copie xerox a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
i) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 la Ordinul nr. 869/2015;
j) copia carnetului de muncă care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate până la
data de 31.12.2010 (dacă este cazul);
k) extras din baza REVISAL, în original, eliberat de ITM, din care să ateste vechimea în muncă şi după
caz, în specialitate de la data de 01.01.2011 până în prezent. Extrasul din baza REVISAL nu va fi mai
vechi de 1 lună, calculat până la data finalizării depunerilor de dosare;
l) copie adeverință/-e de vechime, eliberată de angajator/-i, care să ateste activitatea desfășurată,
durata activității, salariul, vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor și eventualele
modificări ale contractului de muncă;
m) certificat de cazierul judiciar eliberat de MAI-Inspectoratul General al Poliției Române (se acceptă
doar cazierele fără înscrisuri) sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – formularul de declarație se va primi
de la sediul SAJ BN;
n) certificatul de integritate comportamentală eliberat de către MAI-Inspectoratul General al Poliței
Române – se acceptă doar certificatele de integritate comportamentală fără înscrisuri;
o) certificat privind starea de sănătate eliberat de medicul de familie;
p) copia fișei de evaluarea a performanțelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare de
la ultimul loc de muncă;
q) declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/-ă la o altă instituție publică sau privată
și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – se va primi de la sediul SAJ BN;
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r) declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în

condițiile prevăzute de legislația specifică (pentru funcție publică);
s) declarație pe propria răspundere că actele prezentate în original și depuse în copie la dosarul de
concurs sunt conforme cu realitatea (nu au fost falsificate);
t) declarație pe propria răspundere a candidatului că nu este cercetat/urmărit penal;
u) taxa de concurs în valoare de 150 lei și care se va achita la casieria unității în ziua desfășurării
concursului (conform OMS nr. 869/2015, art. 31) .
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 (dacă
completarea acestuia nu se realizează până la data finalizării înscrierilor).
3) Condiţii de înscriere ( conf. Ordin nr. 869/2015):
Nu se admite îngrădirea participării în funcție de domiciliu, vârstă, sex, religie sau de locul de
muncă al candidaților.
4) Condiţii oferite de unitate ( conf. Ordin nr. 869/2015):
Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița Năsăud oferă toate drepturile prevăzute în Contractul
individual de muncă, Regulamentul Intern și legislația în vigoare.
Suplimentar, unitatea angajatoare poate sprijini medicul angajat la obținerea de spațiu locativ în
municipiul reședință de județ.
5) Concursul constă în:
1. proba scrisă;
2. proba practică.
NOTĂ:
La proba scrisă, sunt declarați admiși candidații care au obținut cel puțin 60 de puncte, iar la proba
practică punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. În urma susținerii tuturor probelor vor
fi declarați promovați candidații care au realizat un punctaj minim de 120 de puncte (Art. 11, alin.2 din
Ordin 869/2015).
6) Contestații
Eventualele contestații se pot depune în scris, în termen de maximum 1 oră de la anunțarea
punctajului obținut pentru fiecare probă. (conform Ordinului nr. 869/2015.)
7) Tematică și bibliografie
I. Proba scrisă
1. Definiția și funcțiile M.F. – 1;
2. Cabinetul și echipa de lucru a M.F. - 2;
3. Activitatea preventivă în M.F. - 1;
4. Probleme medicale ale omului sănătos - 1;
5. Etapele de dezvoltare ale ființei umane - 1;
6. Nevoile medicale ale diferitelor etape de dezvoltare - 1;
7. Promovarea sănătății în M.F. – 1;
8. Diagnosticul stării de sănătate – 1;
9. Trecerea de la starea de sănătate la starea de boală – 1;
3. / 6.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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24.
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26.
27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

Particularitățile consultației în M.F. – 1;
Particularitățile diagnosticului în M.F. – 1;
Particularitățile tratamentului în M.F. – 1;
Supravegherea tratamentului în M.F. – 1;
Dificultățile de diagnostic în M.F. – 1;
Sinteza diagnostică și terapeutică în M.F. – 1;
Asistența medicală la domiciliu – 1;
Sănătatea și patologia familiei – 3;
Ciclurile vieții de familie – 3;
Relațiile medicului de familie cu asigurările medicale – 2;
Relațiile M.F. cu pacienții săi – 1;
Drepturile pacienților și obligațiile M.F. – 1;
Posibilitățile și limitele M.F. – 1;
Managementul cabinetului de M.F. – 1;
Planificarea familială și metode contraceptive – 4;
Evaluarea stării de sănătate a unei colectivități – 1;
Atitudinea M.F. în fața unor simptome comune (astenia, amețeala, adenopatia, dispneea, durerea toracică,
palpitațiile, durerile abdominale, tremurăturile, hemoragiile genitale) – 5;
Afecțiunile respiratorii la adult și copil (infecțiile acute ale căilor aeriene superioare la copil, traheobronșita,
bronhopatia cronică obstructivă, pneumoniile, astmul bronșic, cancerul bronhopulmonar, tuberculoza
pulmonară) - 4,6,7,8;
Afecțiunile cardiovasculare la adult și copil (cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea
arterială, cardiopatia ischemică, tulburările de ritm cardiac, endocarditele, insuficiența cardiacă,
tromboflebitele). - 4,6,7,8;
Afecțiunile digestive la adult și copil (gastritele acute și cronice, ulcerul gastro - duodenal, esofagita de
reflux, cancerul gastric, hepatitele acute și cronice, cirozele, colecistitele acute și cronice, litiaza biliară) 4,6,7,8,9;
Afecțiunile renale la adult și copil (infecțiile căilor urinare, glomerulonefritele acute și cronice, sindromul
nefrotic, litiaza renală, insuficiența renală acută și cronică) - 4,6,8,9;
Afecțiunile reumatice la adult și copil (artrozele, lumbago, lombosciatica, reumatismul poliarticular acut,
poliartrita reumatoidă, spondilitele, lupusul eritematos sistemic) - 4,6,8,9;
Afecțiunile metabolice la adult și copil (diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile, hiperuricemiile și guta) 4,6,8;
Afecțiunile hematologice la adult și copil (sindromul anemic, clasificarea anemiilor, anemia feriprivă,
leucemia limfoblastică, leucemia mieloidă, coagulopatiile) - 4,6;
Afecțiunile endocrine la adult și copil (hipertiroida, hipotiroida, sindromul Cushing, spasmofilia și tetania) –
4;
Afecțiunile neurologice la adult și copil (cefaleea, nevralgia de trigemen, ateroscleroza cerebrală,
accidentele vasculare cerebrale, atacul ischemic tranzitor, meningitele, epilepsia, polinevritele, boala
Parkinson) - 4,6;
Afecțiunile psihice la adult și copil (deficiența mintală, tulburările de personalitate și psihopatiile, depresia,
nevrozele, alcoolismul, sindroamele psihice de involuție). - 4,6;
Afecțiuni dermatologice la adult și copil (dermatitele alergice, ulcerul cronic de gamba, micozele,
parazitozele cutanate și dermatitele infecțioase). – 4;
Afecțiuni ORL la adult și copil (anginele, otitele, mastoiditele, rinitele, sinuzitele) - 4,5;
Afecțiuni oftalmologice (ochiul roșu, glaucomul, cataracta, traumatismele ochiului). - 4,5;
Afecțiuni ginecologice și obstetricale (tulburările menstruale, menopauza, infertilitatea, cancerul de sân,
cancerul uterin, sarcina normală, sarcina cu risc, complicațiile sarcinii și ale nașterii, sarcina extrauterină) 4,6;
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41. Puericultura (îngrijirea noului născut, prematuritatea, alimentația naturală și artificială, dezvoltarea psihică
și somatică a copilului, prevenirea rahitismului, vaccinările la copil). – 8;
42. Boli infecțioase la adult și copil (rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemică, scarlatina, mononucleoza,
tusea convulsiva, hepatitele virale, toxiinfecțiile alimentare, boala diareică acută, bolile infecțioase cu
transmitere sexuală). – 4.
II. Proba practică
1. Acordarea primului ajutor prespitalicesc în principalele urgențe medico - chirurgicale – 5;
2. Tehnica screening - ului în M.F. – 1;
3. Strategia investigațiilor paraclinice în M.F. – 1;
4. Interpretarea principalelor investigații de laborator – 4;
5. Interpretarea principalelor investigații funcționale – 4;
6. Alimentația naturală și artificială a sugarului – 8;
7. Sfatul genetic – 8;
8. Bilanțul unui politraumatizat – 5;
9. Efectuarea și interpretarea unui frotiu cervical – 4;
10. Efectuarea și interpretarea unui examen de secreție vaginală – 4;
11. Consilierea pre-gravidică – 4;
12. Tehnici și principii de psihoterapie – 1;
13. Corelația indicilor de greutate și înălțime – 8;
14. Efectuarea și interpretarea unui examen de fund de ochi – 4;
15. Atitudinea terapeutică în fața unui traumatism ocular – 4;
16. Efectuarea unui examen ORL – 4;
17. Efectuarea și interpretarea unei EKG – 4;
18. Efectuarea și interpretarea unui tușeu rectal – 5;
19. Efectuarea și interpretarea unui tușeu vaginal – 4;
20. Examenul clinic al unei gravide – 4;
21. Diagnosticul prenatal – 4;
22. Examenul clinic al unui sugar – 8;
23. Interpretarea unui examen radiologic – 4;
24. Alcătuirea unui regim alimentar pentru un om sănătos – 4;
25. Alcătuirea unui regim alimentar pentru un bolnav – 4;
26. Tehnici de îngrijire a unui nou născut – 8;
27. Întocmirea unor acte medicale – 2;
28. Interpretarea principalilor indicatori demografici și de morbiditate – 1;
29. Elaborarea unui program de sănătate - 1,2;
30. Metodologia efectuării unei consultații la domiciliu. 1,2.
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