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ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS  
PENTRU  

OCUPARE DE POSTURI VACANTE 
 

 
 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează în perioada  11 mai 2022 – 10 

iunie 2022, în conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și 

Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor în cadrul Serviciului 

de Ambulanță Județean Bistrița Năsăud, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 

vacante/temporar vacante:  

▪ 1 (unu) post de REFERENT DE SPECIALITATE II (S).  - Birou mișcare și exploatare auto, 

atelier întreținere auto și revizie tehnică, Stația Centrală Bistrița; pe perioadă nedeterminată; 

program normal de lucru de  8 ore/zi ;  fără activitate în ture; salarizat conform legislației în 

vigoare;  

▪ 1 (unu) post de REFERENT DE SPECIALITATE II (S).  – Birou aprovizionare, achiziții 

publice, transport administrativ, pază protecția muncii, PSI, evidență militară, apărare civilă, 

întreținere și reparații clădiri, Stația Centrală Bistrița; pe perioadă nedeterminată; program 

normal de lucru de  8 ore/zi ;  fără activitate în ture; salarizat conform legislației în vigoare;  

 

A. CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE: - candidații 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;  

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de 

medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;  

f) îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs;  

g) îndeplineşte 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.  

B. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE (conf. OMS nr.1470/2011 - cu modificările și completările 

ulterioare 

• Pentru postul de referent de specialitate II (S), Birou mișcare și exploatare auto, atelier 

întreținere auto și revizie tehnică (în conformitate cu prevederile OMS nr. 1470/20.10.2011, 

cu modificările și completările ulterioare):  

a) diplomă de licență – profil mecanic în specialitatea auto;  

b) minim 3 ani si 6 luni vechime în specialitate din care minim 6 luni vechime în sistemul 

bugetar (demonstrabil cu documente); 

c) permis de conducere pentru șofer, categoria B și C; 

 

• Pentru postul de referent de specialitate II (S), Birou aprovizionare, achiziții publice, 

transport administrativ, pază protecția muncii, PSI, evidență militară, apărare civilă, 

întreținere și reparații clădiri (în conformitate cu prevederile OMS nr. 1470/20.10.2011, cu 

modificările și completările ulterioare):  

a) diplomă de licență – profil economic; 

b) absolvent de curs/altă formă de pregătire profesională în domeniul achizițiilor publice 

(demonstrabil cu documente);  

c) minim 3 ani si 6 luni vechime în specialitate din care minim 6 luni vechime în sistemul 

bugetar; 

 

C. DOSARELE DE PREZENTARE:  

La depunerea dosarului, 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).  

Dosarele de prezentare se depun, PERSONAL, la Sediul Central al Serviciului de Ambulanţă 

Judeţean Bistriţa Năsăud din str. Ghinzii nr.26A – biroul Resurse Umane, telefon 0263/217055, în 

perioada cuprinsă între 12.05.2022 – 25.05.2021, ora 13,00 şi vor conține:  

 

• Pentru postul de referent de specialitate II (S), Birou mișcare și exploatare auto, atelier 

întreținere auto și revizie tehnică: 

a) formular de înscriere tip 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) copie permis de conducere (față verso);  
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g) copiile diplomelor de studii și alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor specifice 

de participare la concurs;  

h) copia carnetului de muncă care sa ateste vechimea în muncă și după caz în specialitate până la 

data de 31.12.2010, dacă este cazul;  

i) extras din baza REVISAL, în original, eliberat de ITM Bistrița-Năsăud, 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.  

j) copie adeverință/-e de vechime, eliberată de angajator/-i, care să ateste activitatea desfășurată, 

durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor și 

eventualele modificări ale contractului de muncă;  

k) cazierul judiciar; 

l)  certificatul de integritate comportamentală – se acceptă doar cazierele și certificatele de 

integritate comportamentală fără înscrisuri;  

m) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie; 

n) 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) 

o) declarație pe propria răspundere a candidatului că nu este cercetat/urmărit penal. 

 

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. 

  

• Pentru postul de referent de specialitate II (S), Birou aprovizionare, achiziții publice, 

transport administrativ, pază protecția muncii, PSI, evidență militară, apărare civilă, 

întreținere și reparații clădiri 

a) formular de înscriere tip 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 condiţiilor specifice 

de participare la concurs;  

g) copia carnetului de muncă care sa ateste vechimea în muncă și după caz în specialitate până la 

data de 31.12.2010, dacă este cazul;  

h) extras din baza REVISAL, în original, eliberat de ITM Bistrița-Năsăud, 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.  
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i) copie adeverință/-e de vechime, eliberată de angajator/-i, care să ateste activitatea desfășurată, 

durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor și 

eventualele modificări ale contractului de muncă;  

j) cazierul judiciar; 

k)  certificatul de integritate comportamentală – se acceptă doar cazierele și certificatele de 

integritate comportamentală fără înscrisuri;  

l) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie; 

m) 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) 

n) declarație pe propria răspundere a candidatului că nu este cercetat/urmărit penal. 

 

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.  

D. CALENDARUL CONCURSULUI:  
▪ Înscrierea candidaţilor: 

12 mai 2022 - 25 mai 2021, ora 13,00 

▪ Studierea dosarelor de înscriere: 
26 mai 2022, ora 10,00 

▪ Afişarea listei cu situaţia candidaţilor înscrişi: 
26 mai 2022, ora 15,00 

▪ Termen maxim de depunere a contestaţiilor pt.dosarul de înscriere: 
27 mai 2022, ora 15,00 

▪ Termen max. de soluţionarea şi afişare a rezultatului contestaţiilor:  
02 iun. 2022, ora 15,00 

▪ Susţinerea testului de verificare a cunoştinţelor profesionale (scris + practic): 

03 iun. 2022, ora 10,00 
Candidaţii se vor prezenta în sala de şedinţe al SAJ-BN cu CI/BI, cel târziu până la ora 09.45.  

▪ Afişarea rezultatelor testului de verificare a cunoştinţelor profesionale: 

03 iun.2022, ora 15,00 

▪ Termen max. depunere contestaţii privind testul de verificare a cunoștințelor profesionale: 
06 iun. 2022, ora 15,00  

▪ Termen max. soluţionare contestaţii privind testul de verificare a cunoștințelor profesionale: 

07 iun. 2022, ora 15,00 

▪ Susţinerea probei interviu: 
08 iun. 2022, ora 10,00.  
Candidaţii se vor prezenta în sala de şedinţe al SAJ-B cu CI/BI, cel târziu până la ora 09.45.  

▪ Afişarea rezultatelor susţinerii probei interviu: 
08 iun. 2022, ora 15,00. 

▪ Termen max. depunere contestaţii privind proba interviu: 

09 iun. 2022, ora 15,00. 

▪ Termen maxim de soluţionarea şi afişare a rezult. contestaţiilor: 
10 iun. 2022, ora 15,00. 

▪ Afişarea rezultatelor rămase definitive: 
10 iun. 2022, ora 15,00. 
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E. DERULAREA CONCURSULUI: 

Concursul se desfășoară conform graficului de concurs prezentat anterior și constă  în: 

 

• Pentru postul de referent de specialitate II (S), Birou mișcare și exploatare auto, atelier 

întreținere auto și revizie tehnică: 

1. Proba de evaluare a cunoștințelor: 

▪ teoretice – test scris  

▪ practice -  probă practică. Cerințele în domeniul managementului și exploatării unui 

parc auto sunt cele prevăzute de legislație iar cerințele în domeniul digital vizează: 

utilizare sistem de operare Windows; utilizare programe pachet MS Office sau similar; 

utilizare/exploatare baze de date (minim platforma MS Acces); comunicare electronică 

și web browsing; gestionare și arhivare documente pe medii fizice și electronice 

(arhivare pe medii fizice și virtuale). 

2. Proba interviu. 

 

• Pentru postul de referent de specialitate II (S), Birou aprovizionare, achiziții publice, 

transport administrativ, pază protecția muncii, PSI, evidență militară, apărare civilă, 

întreținere și reparații clădiri 

1. Proba de evaluarea cunoștințelor teoretice: 

▪ rezolvarea unui test grilă;  

▪ proba practică – Cerințe în domeniul de activitate desfășurat iar cunoștințele în 

domeniul digital vizează: utilizare sistem de operare Windows; utilizare programe 

pachet MS Office sau similar; utilizare/exploatare baze de date (minim platforma MS 

Acces); comunicare electronică și web browsing; gestionare și arhivare documente pe 

medii fizice și electronice (arhivare pe medii fizice și virtuale). 

2. Proba interviu. 

 

Punctajul minim de promovare al fiecărei probe, conform legislației în vigoare, este de 50 puncte din 

maxim 100 puncte posibile. Rezultatele se vor publica pe site-ul web al unității, lângă publicația de 

concurs, după finalizarea fiecărei probe, împreună cu afișarea acestora la sediul instituției.  

 

F. CONTESTAȚII :  

• Conform HG 286/2011, Anexa 1, Art.31, candidaţii nemulțumiți pot depune contestație în termen 

de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final al fiecărei probe a 

concursului/examenului, sub sancțiunea 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. 
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G. TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE: 

• Pentru postul de referent de specialitate III (S), Birou mișcare și exploatare auto, atelier 

întreținere auto și revizie tehnică: 

a) *Ordonanța de Urgență Nr. 195/2002 – republicată 

privind circulația pe drumurile publice. 

b) *Hotărâre Nr. 1391 din 4 octombrie 2006 

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

c)  *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; 

d) *Ordin 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 nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii; 

e) *Legea nr.98/2016 

privind achizițiile publice; 

f) *Hotărârea nr. 395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice 

g) *Regulamentul Intern 

al Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița Năsăud 

h) Regulamentul de Organizare și funcționare 

al Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița Năsăud 

 

NOTĂ:   

*pentru actele normative se ia în considerare forma aflată în vigoare la data concursului, acestea 

putându-se accesa și descărca de pe portalul legislativ http://legislație.just.ro . 

 

• Pentru postul de referent de specialitate II (S), Birou aprovizionare, achiziții publice, 

transport administrativ, pază protecția muncii, PSI, evidență militară, apărare civilă, 

întreținere și reparații clădiri 

a) Legea nr 98/2016 

privind achizițiile publice; 

b) Hotărârea nr. 395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice 

c) Legea nr 101/2016 

privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a 

contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, 

precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National 

de Solutionare a Contestatiilor; 

d) Ordinul nr. 1792 din 24 decembrie 2002 
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pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și 

plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea 

angajamentelor bugetare și legale; 

e) Ordinul MF nr. 1954 din 16 decembrie 2005 

pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice; 

f) Legea Nr. 95/2006 republicată 

privind reforma în domeniul sănătății – Titlul IV – Sistemul naţional de asistenţă medicală 

de urgenţă şi de prim ajutor calificat; 

g) 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; 

h) OSGG nr. 600/2018 

privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; 

i) Legea nr. 53/2003*Republicată – Codul Muncii 

j) Regulamentul Intern 

al Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița Năsăud***; 

k) Regulamentul de Organizare și Funcționare 

al Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița Năsăud*** 

 

NOTĂ:   

*pentru actele normative se ia în considerare forma aflată în vigoare la data concursului, acestea 

putându-se accesa și descărca de pe portalul legislativ http://legislație.just.ro . 

 

 

 

 

Director economic interimar 

Ec. Bălan Elena 

 

 

 

 

Întocmit Com. Resurse Umane, 

ref. Adriana CONON 


