
 
 

 

 

 

 

Nr. 2329/30.05.2022 

ANUNȚ 

       SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU, cu sediul în localitatea Sibiu, 

str. Constituției nr.19, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea pe perioada determinată 

a unei funcții contractuale de execuție vacante temporar astfel: 

- 1 (unu) post de Inginer I- Compartiment Miscare si Exploatare Auto Transport 

Administrativ 

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 modificată și 

completată cu H.G. nr.1027/2014, în următoarele etape: 

• Selecția dosarelor 

• Proba scrisă 

• Interviu 

Pentru a ocupa posturile vacante temporar candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții 

generale și specifice conform art.3 și art.4 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările 

ulterioare astfel: 

Condiții generale de participare la concurs: 

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 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit 

reabilitarea. 

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor vacante 

temporar sunt: 
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- Absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență 

specialitatea transporturi 

- 3 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor 

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S. al 

Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, începand cu data de 31.05.2022 și până la data de 

07.06.2022 și va conține următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care se doreste să 

concureze, insoțită de declarația privind consimțămantul pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal – se vor primi de la sediu SAJ Sibiu; 

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 concursului sau o declarație 

pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția 

pentru care candidează (cazierul judiciar va fi adus în original pâna la data desfășurării 

primei probe de concurs);  

f) adeverința medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 

3  luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unitățile sanitare abilitate;  

g) curriculum vitae; 

Documentele de la punctele b, c și d vor fi prezentate și în original în vederea verificării 

conformității copiilor cu acestea. 

 

Concursul se va desfășura în trei etape succesive după cum urmează: 

- Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 08.06.2022, pe baza îndeplinirii 

 condițiilor de participare, iar rezultatul acesteia se va afișa în data de 08.06.2022 , cu 

mențiunea “ admis“ sau  “ respins“, însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul 

Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și pe pagina de internet a instituției. 

- Proba scrisă, în data de 23.06.2022, ora 09:00. Rezultatul va fi afișat în maxim o zi  

lucrătoare de la data finalizării probei cu mențiunea “ admis“ sau  “ respins“ la sediul 

Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și pe pagina de internet a instituției. 

- Interviul  vor avea loc în data de 27.06.2022, începând cu ora 09:00.  

La proba practică vor participa doar candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă, iar 

la interviu vor participa doar candidații care au fost declarați amiși la probele anterioare. 

Sunt declarați admiși la proba scrisă, proba practică și la interviu candidații care au obținut 

minimum 50 puncte din maximum 100 de puncte. 

 

 Rezultatele finale vor fi afișate la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și pe 

pagina de internet . 



 După afișarea rezultatelor finale candidații nemulțumiți pot depune contestație în cel 

mult o zi lucrătoare de la data afșării acestora la sediul instituției sub sancțiunea decăderii din 

acest drept. 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, repubicata, cu modificarile și completarile 

ulterioare - titlul IV; 

2. Ordinul comun MS/MAI nr.2011/21386/2007 privind unele masuri in asistenta medicală de 

urgenta prespitaliceasca; 

3. Ordinul ministerului sănatatii si al ministrului de interne si reformei administrative nr. 

2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV “Sistemul 

National de asistentă medicală de urgentă si prim ajutor calificat” din Legea 95/2006 privind 

reforma tn domeniul sanatatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare - anexa 2 si 4; 

4. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

5. Legea 98/2016 privind achizitiile publice - art. aplicabile; 

6.. OG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritațile administratiei 

publice si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

7. Ordonanta de urgentă a guvernului nr.195/2002 republicata privind circulatia pe drumurile 

publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

8. HG nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de 

functionare a mijloacelor fixe; 

9, HG nr. 1391/2006 REGULAMENT de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe 

drumurile publice; 

10.HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice; 

11. Ordinul Ministrului Transporturilor nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind 

consumul de combustibil si ulei pentru automobile. 

Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările 

intervenite până la data organizării concursului. 

 

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 


