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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. 4943  din  03.08.2022 
 

A N U N Ț 
ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE 

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

05 august 2022 – 24 august 2022, 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 următoarele posturi: 
 

1. PENTRU PUNCT DE LUCRU MAIERU 
a) 1 POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL) – Compartimentul Asistenţă Medicală de 

Urgenţă şi Transport Medical Asistat, pe perioadă determinată. 
 

Tematică și bibliografie 
1. Legea   Nr. 95 / 14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare – TITLUL IV Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat, 
2. Ordinul MSP/MIRA Nr. 2021/691 din 12.12.2008, pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare ale titlului IV “Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor 
calificat” din Legea 95/2006. 

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

4. OMSP Nr. 1091/ 7.09.2006 - aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic. 
5. Ordinul MSP/MIRA Nr. 2011/21386 din 22.11.2007 privind unele măsuri în asistenţa medicală de 

urgenţă prespitalicească. 
6. Ordinul MSP/CNAS Nr. 2121/940 din 11 decembrie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de utilizare 

a autospecialelor de consultaţii la domiciliu aflate în dotarea serviciilor de ambulanţă. 
7. Ordinul MS nr. 1479 din  8 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea 

şi portul echipamentului individual de protecţie de mare vizibilitate al personalului de intervenţie 
din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov, a 
normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum şi a regulilor pentru aplicarea 
acestora. 

8. 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. 

9. ORDIN Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 
deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 
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naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale 
10. Fișa postului, Regulamentul Intern al SAJ-BN, Regulamentul de Organizare și Funcţionare a SAJ-BN, 

Ghidul anticorupţie al SAJ-BN și Codul de Conduită a personalului contractual din cadrul SAJ-BN. 
11. Șef Lucrari Dr. Raed Arafat – Manual de prim ajutor calificat. 
12. SMURD SIBIU – Introducere în medicina de urgenţă prespitalicească 2012. 
13. Crișan Adrian, Uţă Cătălin – Ghidul asistentului medical în prespital, Ed. A.S.I.D.U., 2017 

 
Notă: Se vor utiliza și informaţiile legislative/profesionale din domeniul specific de activitate prevăzute pe site-
ul SAJ BN. 

   
EXAMENUL DE PROMOVARE CONSTĂ  ÎN: 
 
1. Lucrare scrisă cu includere simulare caz practic. 

    
 SUSȚINEREA EXAMENULUI DE PROMOVARE SE VA DESFĂȘURA, LA SEDIUL UNITĂȚII, ÎN DATA DE 
22.08.2022, ORA 10,00. 

  
 Candidaţii se vor prezenta în sala de şedinţe al SAJ-B cu CI/BI, cel târziu până la ora 09,45.  

Sunt declaraţi admiși candidaţii care au obţinut cel puţin 50 de puncte. (art. 45, alin.5 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.) 
 După afișarea rezultatelor obţinute la concurs, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de 
o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancţiunea 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 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.) 
 
 

     MANAGER GENERAL 
                                                            Dr. MUZSI ANNABELLA  
 
 
 
Întocmit, 
Ref. Conon Adriana 


