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REGULAMENT  
de derulare a serviciilor contra cost 

 
 
 
 
A. Dispoziții generale 

i. Solicitările care fac obiectul acestei proceduri 
sunt: 

a) solicitări de transport asistat/neasistat 
care nu întrunesc condițiile legale pentru a 
fi derulate de către SAJ-BN și ca căror 
contravaloare va fi suportată de 
pacient/aparținătorii acestuia; 

b) solicitările de asistență medicală 
preventivă, asigurate în baza art. 105 și 106 
din Legea nr. 95/2006, la evenimente 
sportive, manifestări socio-culturale și 
religioase cu public larg, etc. 

c) alte tipuri de servicii, pentru care MG și/sau 
CD decide taxarea. 

ii. Evidența și managementul solicitărilor 
taxate este, în principal, responsabilitatea 
Asistentului Șef/ înlocuitorul legal al acestuia. 
Toate solicitările aparținând acestei 
categorii, indiferent de modul de 
recepționare (pe suport hârtie, e-mail, fax 
etc.) vor ajunge la final în posesia AS după 
înregistrare. 

iii. Asistentul șef are obligația de a lua toate 
măsurile organizatorice și tehnice pentru ca 
Compartimentul Achiziții Publice să dețină 
setul complet de acte aferente 
misiunilor/transporturilor taxate, în original. 

iv. În situațiile în care solicitantul este o entitate 
juridică, care dorește să încheie contract 
anual cu unitatea, pentru unul sau mai multe 
evenimente, procedura de față se 
completează cu o etapă inițială, prin 
completarea *Formular cerere aprobare 
încheiere contract, la care se va anexa 
obligatoriu lista de evenimente/programul. 
Acest document are rolul de a aduce la 
cunoștința unității că vor fi organizate mai 
multe evenimente în cadrul contractului și de 

a oferi posibilitatea AS să analizeze lista și să 
programeze din timp resursele unității.  
Acest formular va avea aproximativ același 
regim și circuit de avizare ca și Cererea tip 
solicitare ambulanță. 

*Anexa nr. 2- Formular cerere aprobare 
încheiere contract. 

B. Etapele procedurii și repsonabili 
a) Solicitările sosite prin fax/e-mail/aduse 

personal se vor remite/îndruma la 
secretariat unde vor fi înregistrate. 
Răspunde: secretariat; 

b) Unitatea a elaborat și aprobat model de 
cerere tip*, pentru fiecare categorie de 
solicitanți, publicată pe pagina de internet 
a instituției și multiplicat în instituție, care 
poate fi/este pus la dispoziția solicitanților, 
la cerere. 
Răspunde: personalul Comp. Medical și 

Informatică. 
*Anexa 1a. și 1b. - Cerere tip solicitare 

ambulanță 

c) După înregistrare solicitările vor intra în 
mapa MG care analizează solicitarea și 
remite solicitarea către DM și DT pentru 
analiză și confirmare de existență resurse 
disponibile în vederea aprobării solicitării. 
Răspunde: secretariat; 

d) Dacă DM și DT consemnează că nu există 
echipaje/resurse disponibile, secretariatul 
răspunde în scris solicitantului că cererea i-
a fost avizată negativ. 
Răspunde: secretariat; 

e) Dacă DM și DT confirmă prin semnătură că 
există echipaje/resurse disponibile, MG 
aprobă solicitarea și secretariatul remite 
exemplarul original către Comp. Achiziții 
Publice, care păstrează originalul și face o 
copie pe care o înaintează referentului 
tehnic pentru estimarea costurilor. 
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Răspunde: MG, secretariatul, referent AP; 

f) După primirea solicitării, în copie, 
referentul din tehnic/înlocuitorul legal al 
acestuia calculează costul estimat al 
solicitării, conform tarifelor aprobate în 
SAJ-BN pentru anul curent, elaborând în 
acest sens formularul tip elaborat*. După 
elaborare, referentul tehnic va supune 
calculația vizării de către CFPP. 
Formularul tip va fi verificat și semnat: 
 de persoana care o elaborează, 

aceasta răspunzând de datele înscrise 
și corectitudine; 

 de către responsabil CFPP care 
răspunde de verificarea aplicării 
tarifelor practicate; 

*Anexa 3 - Tabelul valoare de taxare a 
autosanitarei 

Răspunde: referent tehnic/înlocuitorul 
legal al acestuia, referent achiziții publice, 
responsabil CFPP; 

g) Pentru a putea fi predat actul sub 
semnătură, în Comp. Achiziții se va 
elabora și conduce un registru în care 
referentul tehnic va semna de predare. 
*Anexa 4 – Registru evidență taxări;  
Răspunde: referent tehnic/înlocuitorul 

legal al acestuia, referent achiziții publice; 

h) După intrarea în posesia valorii taxării, 
referentul achiziții va contacta solicitantul 
și îi va aduce la cunoștință suma. Dacă 
solicitantul acceptă suma calculată, 
formularul de calcul taxare este înregistrat 
de către referentul achiziții și se vor 
întreprinde toate măsurile de încheiere a 
contractului de prestări servicii.  
Un exemplar original din contract se va 

înmâna solicitantului.  
Răspunde: referent achiziții publice; 

i) După încheierea contractului/acceptarea 
sumei de către solicitant, referentul AP va 
remite sub semnătură o copie a cererii tip 
solicitare ambulanță (Anexa 1a. sau 1b.) 
asistentului șef, care va semna de primire 
în registrul elaborat și condus în 
Compartimentul achiziții. 

Răspunde: referent achiziții publice, AS; 

j) Asistentul șef (AS)/înlocuitorul legal al 
acestuia, odată primită copia formularului 
de solicitare, va constitui și desemna 
echipajul/-le operativ/-e care vor deservi 
solicitarea, după care va solicita (verbal 
sau în scris) structurii de transport 
desemnarea autosanitarei/-lor și 
conducătorului/-lor auto.  
Răspunde: AS, referent/sing. tehnic; 

k) După primirea acestor date, 
AS/înlocuitorul legal al acestuia va elabora 
și va înregistra *Nota internă, pe care o va 
prezenta spre vizare DM și DT, apoi spre 
aprobare MG.  
*Anexa nr. 5 - Nota internă 
Răspunde: AS/înlocuitorul legal al 

acestuia, DM, DT; 

l) MG analizează și aprobă Nota internă și o 
returnează AS. 

Se interzice modificarea notei 
interne/ștersături/corecturi etc. Dacă 
survin modificări, nota se va reimprima și 
se va supune din nou vizării/aprobării. 

Răspunde: secretariat; 

m) După primirea Notei interne aprobate, AS 
va multiplica documentul și va remite: 
 originalul notei interne se depune la 

Compartiment Achiziții;  
 o copie către DT,  
 o copie care se va afișa pe avizierul din 

sala mare de așteptare echipaje; 
Răspunde:  AS care la predare poate 

solicita destinatarilor să semneze de primire pe 
exemplarul lui; 

n) AS își va lua toate măsurile organizatorice 
și tehnice pentru ca structura de 
dispecerizare să ia la cunoștință existența 
misiunii, sa aibă cunoștință de echipajul 
desemnat.  
În acest sens misiunea va fi inclusă, 
inclusiv echipajul desemnat, în macheta 
de programare echipaje operative 
(elaborat zilnic de DM), aferente datei și 
turei în care se derulează. 

Răspunde: AS, personal dispecerate; 
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o) În cazul în care după derularea misiunii AS 
constată că durata misiunii este mai 
mare/mai mică decât perioada cuprinsă în 
contract, acesta va sesiza referentul 
transport și va solicita interogarea 
sistemului de supraveghere GPS și 
imprimarea raportului de 
staționare/misiune pentru echipajul/-le 
implicate.  
Răspunde: AS/înlocuitorul legal al 

acestuia; referent transporturi/înlocuitorul legal 
al acestuia;  

p) După primirea raportului de staționare, AS 
va înscrie în evidențele proprii durata 
efectivă a misiunii pentru includerea 
acestuia în pontajele lunare aferente 
membrilor de echipaj/voluntari.  
Răspunde: AS ; 

q) Referentul tehnic/înlocuitorul legal al 
acestuia, după interogarea sistemului de 
supraveghere GPS și stabilirea duratei 
efective a misiunii, va recalcula costurile 
misiunii pe noile date de staționare și va 
înregistra și va depune, sub semnătură, un 
nou exemplar - de corecție - din Tabelul 
valoare de taxare a autosanitarei, pe baza 
căruia referentul AP va emite factură pe 
diferență/va anula factura inițială și va 
emite factură pe valoarea nouă. 
Răspunde: referent tehnic/înlocuitorul 

legal al acestuia și referent achiziții; 

r) Referentul achiziții va lua toate măsurile 
organizatorice și tehnice în vederea 
facturării și achitării de către solicitant a 
diferenței existente, după care va depune 
toate actele aferente la Serviciul Financiar-
Contabilitate pentru luare în evidență, 
conform procedurilor financiar-contabile. 
Răspunde: referent achiziții/înlocuitorul 

legal al acestuia; 

s) AS și referentul AP vor conduce o evidență 
(pe suport de hârtie sau format electronic), 
în care vor fi consemnate toate serviciile 
prestate contra cost. 
 Răspunde: AS/înlocuitorul legal al 

acestuia; referent AP/înlocuitorul legal al 
acestuia;  

t) La final de lună AS va remite către DM, 
responsabil cu întocmirea pontajelor 
pentru personalul operativ, toate orele 
care au fost derulate de către echipaje în 
vederea derulării acestor tipuri de misiuni 
pentru a se putea include în pontaje ca și 
timp de lucru. De asemenea, va centraliza 
și consemna numărul oerlor care se vor 
recupera (pentru care se va acorda timp 
liber corespunzător) și le va comunica 
responsabililor (DT, asistenți coordonatori 
de substație etc.) în vederea includerii în 
evidențele proprii.  
Răspunde: AS/înlocuitorul legal al 
acestuia; 

C. Anexe la procedură
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a) Anexa nr. 1a - Cerere tip solicitare ambulanță 
 

Aprob, conform contract în derulare 
MG, dr. Annabella Muzsi      Există resurse disponibile 
          DM   DT

    
 

 
  CĂTRE, 
   SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
  
 __________________________________________________ (denumirea entității solicitante), cu sediul în 
(adresa entității solicitante)_____________________________________________________________________, 
reprezentat prin ___________________________________________________________________ 
în calitate de_____________________________________________________________________, nr. telefon de 
contact______________________________________________________________ 
e-mail de contact__________________________________________________________________, 
SOLICITĂM SPRIJIN în vederea asigurării asistenței medicale preventive la (denumirea evenimentului 
organizat_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
ce se va desfăşura în (localitatea şi locul desfăşurării evenimentului 
organizat)_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
după următorul program: 
Data__________________ în interval orar______________________________ nr. ore___________ 
Data__________________ în interval orar______________________________ nr. ore___________ 
Data__________________ în interval orar______________________________ nr. ore___________ 
 
În vederea asigurării unei asistențe preventive de calitate, solicităm următoarele tipuri de echipaje medicale: 

⃝ echipaj tip C2 cu medic şi asistent medical  nr. echipaje solicitate_________ 
⃝ echipaj tip B1 cu medic şi asistent medical  nr. echipaje solicitate_________ 
⃝ echipaj tip B2 cu asistent medical    nr. echipaje solicitate_________ 

Am luat la cunoştință de faptul că responsabilitatea față de solicitarea echipajelor adecvate pentru a asigura 
asistența medicală preventivă corespunzătoare şi modul de organizare a asistenței medicale preventive la fața 
locului le revin organizatorilor în exclusivitate.  

Mă oblig să contactez instituția cu 48-72 ore anterior începerii evenimentului, în vederea unei ultime verificări cu 
privire la solicitare. 

Data........................ Ştampilă rotundă S   emnătură reprezenta organizator 
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b) Anexa nr. 1b - Cerere tip solicitare ambulanță 
 
 
 
 
 

Aprob transportul,     Vizat DM și DT pt. resurse disponibile 
MG, dr. Annabella Muzsi 
 

 
 
 
  CĂTRE, 
   SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD  
 
 
 
 

Subsemnatul.................................................................................................................., 

domiciliat în…………………................................................................….................................................. 

C.N.P.:..............................................................................................,  nr. telefon de 

contact.............................................................................................. solicit prin prezenta un echipaj compus 

din.................................................................................................................... cu ambulanță tip............., în 

vederea transportului asistat/neasistat al pacientului (nume, prenume persoană 

transportată)..............................................................................................., în vârstă de  ...............ani, 

Având diagnosticul............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

de la (localitatea, instituția şi adresa de unde se ia pacientul) 

………................................……............................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

la (localitatea, instituția şi adresa de unde se ia pacientul) 

.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

în data de (data în care se transportă pacientul)............................................................................................. 

Menționez că am fost informat că, în excepțiilor prevăzute de lege, nu pot să însoțesc pacientul în ambulanță. 

Am fost informat asupra riscurilor pe care le implică acest transport solicitat de mine şi mi le asum. 

 

  Data depunerii solicitării     Semnătură solicitant 
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c) Anexa nr. 2 – Formular cerere încheiere contract 
 
 
Aprob încheiere contract, 
MG, dr. Annabella MUZSI           
 
Unitatea dispune de resurse operative pentru asigurarea evenimentelor solicitate 
        DM,     DT 
 
 
 
   

CĂTRE, 
   SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
  
 
 
 ________________________________________________  (denumirea entității solicitante), 
cu sediul în (adresa entității solicitante)_________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
reprezentat prin___________________________________________________________________ 
 în calitate de _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
nr. telefon de contact________________________________________________________________ 
e-mail de contact___________________________________________________________________ 
SOLICITĂM, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006, rep., art. 105 și 106, încheierea unui contract pe durata 
anului 2018, pentru asigurarea asistenței medicale de urgență preventive la evenimentul/evenimentele 
enumerate mai jos sau cuprinse în lista anexată. 
Menționez că am luat la cunoștință că nu se încheie contract fără specificarea evenimentului/anexarea listei de 
evenimente și că nu se pot taxa fracțiuni de ore.  

Data ____________________, interval orar_________________________ nr. ore: _____________ 
Data ____________________, interval orar_________________________ nr. ore: ______________ 
Data ____________________, interval orar_________________________ nr. ore: ______________ 
Data ____________________, interval orar_________________________ nr. ore: ______________ 
În vederea asigurării unei asistențe preventive de calitate, solicităm următoarele tipuri de echipaje medicale: 

⃝ echipaj tip C2 cu medic şi asistent medical  nr. echipaje solicitate........................... 
⃝ echipaj tip B1 cu medic şi asistent medical  nr. echipaje solicitate........................... 
⃝ echipaj tip B2 cu asistent medical   nr. echipaje solicitate........................... 

 
Am luat la cunoştință de faptul că responsabilitatea față de solicitarea echipajelor adecvate pentru a asigura 
asistența medicală preventivă corespunzătoare şi modul de organizare a asistenței medicale preventive la fața 
locului le revin organizatorilor în exclusivitate. Mă oblig să contactez instituția cu 48-72 ore anterior începerii 
evenimentului, în vederea unei ultime verificări cu privire la solicitare. 

Data  Ştampilă rotundă  Semnătură reprezentant entitate organizatoare 
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d) Anexa nr. 3 – Formular taxare  
 

Nr. înreg……………………………………………                  
 

T A B E L  
PRIVIND VALOAREA DE TAXARE A AUTOSANITARELOR PENTRU 

TRANSPORT SANITAR/ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA 
pentru evenimentul  

___________________________________________________ 
       
  
 
 

1 
Nr.document/cerere 
prin care s-a solicitat taxarea 

 

2. Ruta, cu/fără retur  

3. 
Număr kilometri estimați a fi parcurşi în 
total 

 

4. Tarif pe km și valoare km calculați  

5. Valoare asistență medicală  

6. Nr. ore de staționare solicitate  

7. 
Tarif pe oră staționare și valoare 
estimată staționare 

 

8. Tip autosanitară alocată  

9. 
Tip personal în componența echipajului 
(se taie ce nu va fi) 

medic/asistent medical/ambulanțier;  
cu/fără voluntari 

10. 
Contravaloare asistență medicală/zi și 
total valoare asistență medicală 

 

11. TOTAL VALOARE SOLICITARE:   

 
  Elaborat referent tehnic/înlocuitor 

(numele, semnătura)_________________________________    Vizat CFPP 
 
==================================================================================== 

 

e) Anexa nr. 4 – Registru evidență 
 

Nr.crt. Data ev. Denumire eveniment 
Predat taxare 
de către tehnic 

Predat solicitare 
la AS 

Observații  

 
 
 

f) Anexa nr. 5 – Formular notă intenă  
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Aprob MG, 

 
 

NOTĂ INTERNĂ 
pentru derularea unor activități pe bază de contract/solicitare   

 
 
 

1. Entitate solicitantă  

2. Persoana solicitantă, reprezentant al 
entității, (inclusiv telefon de contact) 

 

3. Categorie eveniment  
4. Tip eveniment  
5. Nr. contract cu SAJ-BN  
6. Localitatea și locația eveniment (teren 

de sport, sala polivalenta, pietonal etc.) 
 

7. Data eveniment/ 
interval orar 

    
    
  

8. Echipaj/-e  
desemnat/-e 

    
    
  

9. Ambulanță/-e alocată/-e 
    
    
  

10. Ora la care echipajul va fi prezent în 
stație/substație/ 
punct de lucru 

 

11. Modul de retribuire a orelor aferente 
activității prestate (estimativ) 

 
 nr. ore garda/asimilabile cu garda 
 nr. ore recompensate cu timp liber 

 
 

 
Verificat DM    Verificat DT   Întocmit AS 
dr. Călin Ganea    ing. Vasile Croitor  as. Ciprian PĂCURAR 
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g) Anexa nr. 6 – Diagramă de proces privind prestarea serviciilor contra cost 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Solicitant depune solicitarea 
 

Secretariat- 
 

MG-vizează 

DM-verifică și vizează DT-verifică și vizează 

MG-aprobă 

Acord pozitiv 
solicitant, legat de 

costuri 

Achiziții- comunică cu solicitantul,  
elaborează contract/act ad. 

       
AS - elaborează și afișează Nota internă, 

informează de eveniment, distribuie informația 

ECHIPAJE 
OPERATIVE 

DE 
 DT 

Structură 
dispecerizare 

În caz de imposibilitate 
de asigurare echipaje 

Cerere transport taxat 
Cerere eveniment  Cerere încheiere contract 

Tehnic-calculează și 
 

Achiziții-comunică cu solicitantul, verifică 
existență contract în derulare 
   

Coordonator substație  
(dacă e cazul) 


	REGULAMENT
	de derulare a serviciilor contra cost
	A. Dispoziții generale
	B. Etapele procedurii și repsonabili
	C. Anexe la procedură

