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ANUNŢ ORGANIZARE EXAMEN 
pentru  

OCUPARE DE POSTURI VACANTE 
 
 
 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează în perioada 02 mai 2022 – 14 mai 
2022, în conformitate cu OMS nr. 1168/2022 și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 
concursurilor/examenelor în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa Năsăud, concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante:  
§ 1 (unu) post șofer autosanitară II - Compartimentul de Asistenţă Medicală de Urgenţă și Transport 

Medical Asistat, Punct de Lucru Maieru - post operativ, în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv 
activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislaţiei în vigoare;  

§ 1 (unu) post șofer autosanitară II - Compartimentul de Asistenţă Medicală de Urgenţă și Transport 
Medical Asistat, Substaţia Năsăud - post operativ, în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv 
activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislaţiei în vigoare; 

§ 1 (unu) post șofer autosanitară II - Compartimentul de Asistenţă Medicală de Urgenţă și Transport 
Medical Asistat, Substaţia Beclean - post operativ, în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv 
activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislaţiei în vigoare;   

§ 3 (trei) posturi șofer autosanitară II - Compartimentul de Asistenţă Medicală de Urgenţă și Transport 
Medical Asistat, Staţia Centrală Bistriţa - posturi operative, în regim continuu, în ture de 12 ore, 
inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislaţiei în vigoare;  

§ 1 (unu) post șofer autosanitară II - Compartimentul de Consultaţii de Urgenţă și Transport Sanitar 
Neasistat, Staţia Centrală Bistriţa - post operativ, în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv 
activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislaţiei în vigoare;  
 

A. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE (pentru ambele categorii de posturi) 
Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale şi specifice, prevăzute de legislaţia 
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;  
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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;  
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.  

 
B. CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE 

În conformitate cu prevederile OMS nr. 1470/20.10.2011, cu modificările și completările ulterioare și 
OMS nr. 1168/2022:  

a) candidatul ocupă la data depunerii cererii de înscriere la examen post pe perioadă determinată, 
în baza Legii nr. 55/2020 și OMS nr. 905/2020; 

b) diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului (12 clase); 
c) permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C; 
d) 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; 

e) personalul să fi ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada 
stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic. 

 
 

C. DOSARELE DE PREZENTARE (pentru ambele categorii de posturi):  
La depunerea cererii de înscriere la examen, 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).  

Cererile de înscriere la examen se depun, PERSONAL, la Sediul Central al Serviciului de Ambulanţă 
Judeţean Bistriţa Năsăud din str. Ghinzii nr.26A – Compartiment Resurse Umane, telefon 0263/217055 
- interior 113, în perioada 05 mai 2022, ora 9:00 – 6 mai 2022, ora 13:00.  

 

D. CALENDARUL EXAMENULUI:  
§ Studierea dosarelor de înscriere:      12 mai 2022, ora 10,00 
§ Afişarea listei cu situaţia candidaţilor înscrişi:   12 mai 2022, ora 17,00 
§ Susţinerea testului de verificare a cunoştinţelor (scris + practic): 13 mai 2022, ora 10,00 

Candidaţii se vor prezenta în sală cu CI/BI, cel târziu până la ora 09.45.  
§ Afişarea rezultatelor testului de verificare a cunoştinţelor: 13 mai 2022, ora 17,00 
§ Termen max. depunere contestaţii (proba 1):   16 mai 2022, ora 15,00  
§ Termen max. soluţionare contestaţii (proba 1):   16 mai 2022, ora 20,00 
§ Susţinerea probei interviu (proba 2):     17 mai 2022, ora 10,00  

Candidaţii se vor prezenta în sală cu CI/BI, cel târziu până la ora 09.45. 
§ Afişarea rezultatelor susţinerii probei interviu:   17 mai 2022, ora 17,00. 
§ Termen max. depunere contestaţii (proba 2):    18 mai 2022, ora 15,00. 
§ Termen maxim de soluţionarea contestaţiilor (proba 2):  18 mai 2022, ora 20,00. 
§ Afişarea rezultatelor rămase definitive:    18 mai 2022, ora 20,00. 
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E. DERULAREA EXAMENULUI: 
Examenul se va desfășura conform graficului de examen prezentat anterior și constă în: 
 

1. Studierea cererilor de înscriere 
2. Proba 1 – proba de evaluarea cunoștinţelor, probă cu caracter eliminatoriu:  

§ sub-proba 1.1 – probă scrisă, sub formă de test grilă și rezolvarea unui chestionar categoria 
B și a unui chestionar categoria C; 

§ sub-proba 1.2 - probă practică, pe manechin de training și echipamente specifice, prin care 
se vor testa cunoștinţele practice candidaţilor în domeniul primului ajutor calificat și 
acordarea asistenţei medicale în echipă.  

3. Proba 2 – proba interviu. 
 

Punctajul minim de promovare al fiecărei probe, conform legislaţiei în vigoare, este de 60 puncte 
din maxim 100 puncte posibile.  

Rezultatele se vor publica pe site-ul web al unităţii, lângă publicaţia de concurs, după finalizarea 
fiecărei probe, împreună cu afișarea acestora la sediul instituţiei.  
 
F. CONTESTAŢII :  

§ Conform OMS nr. 1168/2022, Art.17, alin. 5, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de 
cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final al fiecărei probe a concursului/examenului, sub 
sancţiunea decăderii din acest drept. (art. 31 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 - cu modificările și 
completările ulterioare.) 

§ Contestaţia se soluţionează de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor în termen de o zi lucrătoare  de la 
data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.  

G. TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE: 
a. ”Curs de legislaţie rutieră” 

Dan TEODORESCU, Editura Shik; 

b. ”Noul Cod rutier 2018 pe înţelesul tuturor” 
Marius STĂNCULESCU, Editura Teocora; 

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

d. ”Chestionare pentru obţinerea permisului de conducere auto categoria C, CE, D, DE”, 
sub red. Violeta Borzea, Editura National; 

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

f. Manual “Primul Ajutor Calificat”***  
sub red. sef lucr., dr. Raed Arafat, as.med.pr. Vass Hajnal, Bucuresti, 2009; 

g. Legea nr. 95/2006* republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii  
Titlul IV – Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat – forma în 
vigoare la data concursului; 

h. Ordonanţa de Urgenţă Nr. 195/2002  
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 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; 

i. Regulamentul pentru aplicarea OUG 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice; 

j. Ordin MSP nr. 2021/30.08.2008* 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul naţional de asistenţă 
medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii; 

k. OMSP/MAI Nr. 1092/1500 din 7.09.2006  
privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri 
în faza prespitaliceasca; 

l. Ordinul MSP/MIRA Nr. 2011/21386 din 22.11.2007  
privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească; 

m. HG nr. 857/2011  
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, Capitol 
VII - Contravenţii la normele privind sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim 
ajutor calificat; 

n. Fișa postului, 
o. Regulamentul intern al SAJ Bistriţa-Năsăud și anexele acestuia** 
p. Regulamentul de Organizare și Funcţionare al SAJ BN**, forma în vigoare la data concursului; 

 
 
NOTĂ:  
*  Toate documentele se vor studia în forma și cu actualizările în vigoare la data concursului.  
**Se vor studia forma 2018-2019 a regulamentelor interne, având în vedere faptul că cele din 2022 încă nu au fost integral 

prelucrate. Documentele se regăsesc și se poate descărca de pe pagina web al SAJ-BN, la adresa 
www.ambulantabistritanasaud.ro, secţiunea ” Organizare și regulamente interne”. 

 
Director medical interim. 
dr. Călin GANEA  

 
Întocmit Comp. Resurse Umane, 

ref. Adriana CONON 


