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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. 7225 / 10.11.2021 
 

A N U N Ț 
ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE 

 
 

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD organizează în perioada cuprinsă între 10 

noiembrie 2021 – 29 noiembrie 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 POST DE AMBULANȚIER – Compartimentul de Urgență și Transport Medical Asistat, pe 
perioadă nedeterminată. 

 1 POST DE ȘOFER AUTOSANITARĂ I – Compartimentul de Urgență și Transport Medical Asistat, 
pe perioadă nedeterminată. 

 
Tematică și bibliografie 

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

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

C, CE, D, DE”, Editura National; 
e) sub red. Violeta Borzea – ”Întrebări și teste pentru obținerea 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 (capitol II – Igiena și protecția salvatorului, capitol V – Mobilizarea victimelor, 
capitol VI – Căile aeriene și ventilația, capitol VII – Evaluarea pacientului și capitol VIII – RCP) 

g) Legea nr. 95/2006* republicată, privind reforma în domeniul sănătății – Titlul IV – Sistemul 
național de asistență medicală de urgență şi de prim ajutor calificat – forma în vigoare la data 
concursului; 

h) Ordonanța de Urgență Nr. 195/2002 – republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 670 
din 03 august 2006, privind circulația pe drumurile publice – Textul actualizat în baza actelor 
normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 14 august 
2013;  

i) Regulamentul pentru aplicarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. 
j) Ordin MSP nr. 2021/30.08.2008*  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului 

IV Sistemul național de asistență medicală de urgență şi de prim ajutor calificat din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; 

k) OMSP/MAI Nr. 1092/1500 din 7.09.2006 privind stabilirea competențelor şi atribuțiilor echipajelor 
publice de intervenție de diferite niveluri în faza prespitaliceasca. 

http://www.ambulantabistritanasaud.ro/
http://www.legislatia-rutiera.ro/ordonanta-de-urgenta/
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l) Ordinul MSP/MIRA Nr. 2011/21386 din 22.11.2007 privind unele măsuri în asistența medicală de 
urgență prespitalicească. 

m) HG nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății 
publice, Capitol VII - Contravenții la normele privind sistemul național de asistență medicală de 
urgență şi de prim ajutor calificat. 

n) Fișa postului, Regulamentul intern al SAJ Bistrița-Năsăud și anexele acestuia și Reulamentul de 
Organizare și Funcționare al SAJ BN**, forma în vigoare la data concursului; 

 
NOTĂ:  

*Textul actelor normative se poate descărca de la pagina web al SAJ-BN, la adresa 
www.ambulantabistritanasaud.ro, secțiunea ”Legislație de funcționare”. 

** Cele două documente se regăsesc și se pot descărca de pe pagina web al SAJ-BN, la adresa 
www.ambulantabistritanasaud.ro, secțiunea ” Organizare și regulamente interne”; 

***Manualul se poate descărca de pe pagina web al SAJ-BN, la adresa 
www.ambulantabistritanasaud.ro, secțiunea ”Formare profesională medicală”. 

 

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

   
 
EXAMENUL DE PROMOVARE CONSTĂ  ÎN: 

1. Probă practică cu includere chestionar de teste. 
    

 SUSȚINEREA EXAMENULUI DE PROMOVARE SE VA DESFĂȘURA, LA SEDIUL UNITĂȚII, ÎN DATA DE 
25.11.2021, 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 REGULAMENT-
CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor 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 funcțiilor 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 
                                                            Dr. MUZSI ANNABELLA 
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