MINISTERUL SĂNĂTĂTII
SERVICIUL DE AMBULANTĂ JUDETEAN SIBIU
Sibiu, Str. Constitutiei nr. 19 - 21
Tel. Fax 0269/230194
Tel. Fax 0269/235199
e-mail: sibiusaj@yahoo.ro

Nr. 4567/19.11.2021
ANUNȚ
SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU, cu sediul în localitatea Sibiu, str.
Constituției nr.19, județul Sibiu, organizează în conformitate cu prevederile art.11 din Legea
55/2020, selecția de personal în vederea încadrării fără concurs pe perioada determinată , după
cum urmează:
-

1 (unu) post Referent IA - Compartiment miscare si exploatare auto transport
administrativ

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 și art.4 din H.G.
nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiții generale pentru angajare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar faceo incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice pentru angajare sunt:
Referent IA
-

Diplomă de bacalaureat
6 ani și 6 luni vechime in specialitate
Experiență în exploatare și întreținere autovehicule rutiere
Experiență în domeniul administrare imobile
Experiență în domeniul gestionării bunurilor materiale
Cunoștințe utilizare PC
Permis de conducere categoria B

Dosarele pentru angajare se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S. al Serviciului de
Ambulanță Județean Sibiu, începand cu data de 22.11.2021 și până la 23.11.2021 ora 15:00,
și vor conține următoarele documente:

a) cerere de angajare adresata conducătorului autorității sau instituției publice 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 și ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să
ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției dosarelor sau o
declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu
funcția pentru care candidează;
f) adeverința medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult
3 luni anterior derulării selecției dosarelor de către medicul de familie al candidatului sau de
către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
❖ În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la data selecției dosarelor.
h) declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție
publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu
Documentele de la punctele b, c și d, vor fi prezentate și în original în vederea
verificării conformității copiilor cu acestea.
Selecția dosarelor se va face în data de 24.11.2021.
În situația în care se depun mai multe dosare, iar după selecția dosarelor sunt admiși
mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.
Bibliografie interviu
- LEGEA 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății;
- LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în muncă
- ORDIN nr. 14 din 27 septembrie 1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de
combustibil și ulei pentru automobile, actualizat
- ORDIN nr. 2.021 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
ale titlului IV "Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat" din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- ORDIN nr. 1.092 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competențelor şi atribuțiilor
echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească
- ORDIN nr. 1.501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii
şi eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, modificat si
actualizat;
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicată**) privind
circulația pe drumurile publice**)
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, str.
Constituției nr.19, telefon 0269/230194.
Reprezentant legal,
Manager general interimar
Dr. Popescu Constantin

