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__________________________________________________                                                                                               
 

ANUNŢ 
 
  

SERVICIUL  DE AMBULANŢĂ  JUDEŢEAN BRAŞOV  

ORGANIZEAZĂ  CONCURS ÎN  CONFORMITATE  CU  

PREVEDERILE  H.G.R. nr. 286 / 2011  (cu  modificările şi 

completările ulterioare )  PENTRU  OCUPAREA  

URMĂTOARELOR   POSTURI : 

TEMPORAR  VACANTE : 

1 – 1 post  asistent  medical  principal  S.S.D.  -  substaţia  Predeal ; 

CONDIŢII OBLIGATORII :  

Diplomă de absolvire a invaţământului superior  de 3 ani în specialitate şi examen  pentru 

obţinerea  gradului de principal. 

Vechimea ca asistent medical : 5 ani vechime în specialitate . 

Conditiile cumulative  de  participare  la  concurs  sunt  urmatoarele: 
 

a) indeplinirea  conditiilor  prevazute  de lege  in vederea  exercitarii  profesiei  
in  Romania; 

b) varsta de  minimum  18 ani  impliniti; 
c) capacitate  deplina de  exercitiu; 
d) o stare de sanatate  corespunzatoare  postului  pentru care                                                                                                                                

candideaza,  atestata  de medicul  de familie sau  medicul  de  specialitate  
medicina  muncii; 

e) indeplinirea  conditiilor  de studii  prevazute  de lege  pentru  postul  vacant; 
f) indeplinirea  conditiilor  specifice  pentru  ocupare  postului  vacant; 
g) sa nu  fi  fost  condamnat  pentru  savarsirea unei infractiuni  contra  

umanitatii,  contra  statului  sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura  
cu  serviciul,  care  impiedica  infaptuirea justitiei,  de  fals ori  a unor fapte 
de  coruptie sau a unei  infractiuni  savarsite   cu intentie,  care  ar  face-o 
incompatibila cu  exercitarea   functiei  vacante  pentru  care  candideaza, cu  
exceptia  situatiei  in  care  a intervenit  reabilitarea. 

 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN BRAŞOV 

 
Str. Dr. Victor Babeş, nr. 27, Braşov 
Tel. 0268 413333 – Fax 0268 416 411  

e-mail: ambbv@ambulantabrasov.ro 
contabilitate@ambulantabrasov.ro 

jurist@ambulantabrasov.ro  
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DOSARUL  DE  INSCRIERE  LA CONCURS  VA  CONTINE  IN  MOD  

OBLIGATORIU: 
 

1. copia  actului  de identitate; 
2. copia  certificatului  de nastere  si  casatorie ; 
3. formularul  de  inscriere; 
4. copiile diplomelor de  studii  ( diploma de absolvire a invatamantului  

superior de 3 ani in specialitate , adeverinta  examen  grad  principal,  
alte  cursuri  de  specializare  si  formare  profesioanala  in  domeniu,  
etc.); 

5. certificat  de  membru - O.A.M.M.R. (  vizat  pe  anul  in  curs -2015 ), 
cu asigurare malpraxis 

6. copia  carnetului  de  munca sau, dupa  caz,  o adeverinta  care  sa  
ateste  vechimea  in  munca si, dupa caz,  in specialitate; 

7. cazier  judiciar ; 
8. adeverinta  care sa  ateste  starea de sanatate  eliberata de medicul de 

familie; 
9. copia  fisei de  evaluare a performantelor  profesionale individuale 

sau,  dupa caz, recomandarea  de  la ultimul  loc  de munca; 
10. curriculum  vitae. 

 
MENTIUNE:  copiile  de  pe  actele  mentionate se  prezinta  insotite  de  documentele  

originale,  care  se  certifica  pentru  conformitate  de catre  secretariatul  comisiei  de  concurs,  
sau  in  copii  legalizate. 

 
TEMATICA  : 

1.  Asistenta medicala de urgenta in prespital ; 
2. Drepturile  pacientilor ; 
3. Etica si deontologia in exercitarea profesiei de asistent medical ; 
4. Dezinfectia ; 
5. Gestioanarea deseurilor biologice. 

BIBLIOGRAFIA  pentru ocuparea posturilor  de asistent  medical : 
  
1. Ghidul  de resuscitare  2010. 

2.Primul  ajutor calificat  M.S. si M.A.I.  

3. LEGISLATIE : 

- Ordinul  1092 / 2006 privind stabilirea competentelor si atributiile echipajelor publice 

de interventie pe diferite niveluri in faza  prespitaliceasca; 

- Ordinul 2011/ 2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta ( site-ul 

M.S.-Sectiunea Asistenta medicala de Urgenta); 

-Ordinul 2021 / 2008 ( site – ul M.S.) privind aprobarea  Normelor de aplicare ale 

Titlului IV; 

- Legea  95 /2006- titlul IV (  site – ul M.S.); 

- ORDONANTA DE URGENTA  nr.144 / 2008 privind exercitarea  profesiei de 

asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum 

si organizarea si functionarea  Ordinului Asistentilor  Medicali Generalisti, Moaselor  si 

Asistentilor  Medicali  din Romania; 
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-Legea  Nr. 46 din 21 ianuarie 2003-Legea drepturilor pacientului; 

- Ordinul Nr.1226 din 3 decembrie 2012- pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a 

datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale; 

-Ordinul Nr. 261 din 6 februarie 2007- pentru aprobarea  Normelor tehnice privind 

curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare   

 
 

2 –   3 posturi de ambulanţier - sediul central Braşov ; 

CONDIŢII OBLIGATORII : 

Vechimea ca şofer profesionist 6 ani  şi cel puţin un an ca şofer autosanitară I în categoria  

B şi C; diploma  de bacalaureat; diploma de absolvire a cursului de ambulanţier conform 

ordinului ministrului sănătăţii.  

 

3 --  2 posturi  şofer autosanitară  I - sediul central Braşov ; 

CONDIŢII OBLIGATORII : 

Vechimea ca şofer profesionist 6 ani sau 3 ani  ca şofer autosanitară II în categoria  B şi C ; 

diploma  de bacalaureat; diploma de absolvire a cursului de ambulanţier conform ordinului 

ministrului sănătăţii.  

DOSARUL  DE  INSCRIERE   LA CONCURSUL pentru   posturile de 
AMBULANTIER si   SOFER   AUTOSANITARA I , VA  CONTINE  IN  MOD  
OBLIGATORIU: 

 
 

1. copia  actului  de identitate; 
2. copia  certificatului  de nastere  si  casatorie ; 
3. formularul  de  inscriere ; 
4. copie ( fata/verso) diploma bacalaureat; 
5. copie ( fata/verso) permis de conducere categoriile B si C; 
6. copia  carnetului  de  munca sau, dupa  caz,  o adeverinta  care  sa  

ateste  vechimea  in  munca si, dupa caz,  in specialitate ( 6 ani 
vechime ca sofer profesionist) ; 

7. cazier  judiciar ; 
8. adeverinta  care sa  ateste  starea de sanatate eliberata de medicul 

de familie ; 
9. copia  fisei de  evaluare a performantelor  profesionale individuale 

sau,  dupa caz, recomandarea  de  la ultimul  loc  de munca; 
10. curriculum  vitae. 

 
MENTIUNE:  copiile  de  pe  actele  mentionate se  prezinta  insotite  de  documentele  

originale,  care  se  certifica  pentru  conformitate  de catre  secretariatul  comisiei  de  concurs,  
sau  in  copii  legalizate. 
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TEMATICA  si  BIBLIOGRAFIA concursului  pentru ocuparea posturilor  de ambulantier si 
sofer autosanitara I : 

 
1. ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 195 / 2002 
2. Regulamentul  de aplicare a O.U.G. NR.195 / 2002 privind circulatia pe drumurile   
publice, aprobate prin HG 1391 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 
3.Primul ajutor calificat  publicat de Inspectoratul General de Medicina de Urgenta si 
Societatea de Medicina si Catastrofa din Romania Bucuresti 2009.Adresa http:// 
www.ms.ro/  la sectiunea Asistenta medicala de urgenta, Manual de prim ajutor 
calificat 
     Capitolele : 
      II- Igiena si protectia salvatorului 
      V- Mobolizarea victimelor 
      VII – Evaluarea pacientului 
      VIII –Resuscitarea cardio- pulmonara 
      XIII –Primul ajutor in leziunile musculo- scheletice 
      XIX –Tehnici complementare 
4.LEGISLATIE 
   - Ordinul 1092 / 2006 privind stabilirea competentelor si atributiilor echipajelor 
publice de  interventie pe diferite niveluri in faza prespitaliceasca 
-  Ordinul 2011 / 2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta ( site-ul 
M.S.- sectiunea Asistenta medicala de Urgenta ) 
-Ordinul 2021 / 2008 ( site- ul M.S.) privind aprobarea Normelor de aplicare  ale 
Titlului IV  din  Legea  95 /2006 privind  reforma in domeniul sanatatii. 
- Legea  95 / 2006 – titlul IV Site- ul M.S.  
 
 

DESFĂŞURAREA  CONCURSULUI : 

- 29.10.2015 – 10.11.2015 ( până la  ora 15,00 ) depunere dosare de concurs; 

- 12.11.2015 ora 10,00  proba scrisă – sediul  central; 

- 13.11.2015  ( 8,00 - 14,00 ) depunere  contestaţii la proba scrisă; 

- 16.11.2015  ora  10,00  proba practică şi  interviu , anunţarea  rezultatelor ; 

- 17.11.2015  ( 8,00 - 14,00 ) depunere  contestaţii; 

- 19.11.2015  anunţarea  rezultatelor  finale; 

 

INFORMAŢII cu privire la condiţiile de desfăşurare şi participare  la 

concurs, bibliografia  şi  actele solicitate candidaţilor  pentru  dosarul 

de înscriere  se  află  pe  site-ul  S.A.J.  BRAŞOV-  

www. ambulantabv.ro , sau  la avizierul  instituţiei BRAŞOV , 

STR.DR.VICTOR  BABEŞ  NR.27, telefon  0268/ 413333 int. 23. 

 
MANAGER GENERAL INTERIMAR, 

DR. STELEA  LIVIU 
 


