Nr.633/07.04.2015
ANUNŢ
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sibiu, cu sediul în Sibiu,
str.Constituţiei nr.19 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a două posturi de portar din cadrul S.A.J.Sibiu.
Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile H.G.
nr.286/2011 modificată şi completată de H.G. nr.1027/2014, în următoarele
etape:
 Selecţia dosarelor de înscriere
 Proba scrisă
 Interviu
Pentru a ocupa un post vacant candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii generale şi specifice conform art.3 şi 4 din HG
nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare astfel:
Condiţii generale de participare la concurs:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România;
- cunoaşte limba română scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu ;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu
sau, în legătură cu serviciul care împiedicau înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unor infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii: diplomă de absolvire a şcolii generale;
- certificat de calificare profesională pentru exercitarea profesiei de
agent de pază;

- atestat privind absolvirea cursului de calificare profesională pentru
exercitarea profesiei de agent de securitate (pază).
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la
Compartimentul R.U.N.O.S al S.A.J Sibiu începând cu data de 09.04.2015
până la data de 23.04.2015 şi va conţine următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii
sau instituţiei organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte
care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în
copie;
e. cazierul judiciar;
f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae;
h. chitanţa taxa de concurs de 100 lei.
Documentele prevăzute la punctele b, c, şi d vor fi prezentate şi în
original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Serviciului de
Ambulanţă Judeţean Sibiu din strada Constituţiei, nr.19, jud. Sibiu
astfel:
- Proba scrisă în data de 30 aprilie 2015, ora 10,00;
- Interviul în data de 30 aprilie 2015, ora 13,00.
Manager general,
Dr. Tărnăuceanu Felicia Alina
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TEMATICA:
1. Legea nr.333/2003, publicată în MO Partea I nr.525 din 22.07.2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi pretecţia
persoanelor:
- Cap.I – Dispoziţii generale;
- Cap.II – Paza proprie;
- Cap.V – Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea
personalului de pază şi garda de corp;
- Cap.VI – Atribuţiile personalului de pază;
- Cap.IX – Răspunderi şi sancţiuni.
2. Hotărârea nr.301 din 11.04.2012, publicată în M.O nr.335 din
17.05.2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor:
- dotarea şi folosirea însemnelor şi a mijloacelor de apărare;
- documente specifice executării şi evidenţei serviciului de pază;
3. Legea nr.319 din 14.07.2006, publicată în M.O nr.646 din
26.07.2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
- Cap.III - Secţiunea I. Obligaţiile generale ale angajatorilor;
- Secţiunea a-II-a. Servicii de prevenire şi protecţie;
-Secţiunea a-III-a. prim ajutor, stingerea incendiilor,
evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent.
- Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor.

