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                                                ANUNT  
 
Serviciul de Ambulanta al Judetului Satu Mare, cu sediul in loc. Satu Mare , str.Careiului 
nr.26/A , organizeaza  in conformitate cu prevederile DECRETULUI  nr.195/2020, pentru 
instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei , selectia de personal in vederea incadrarii fara 
concusr pe perioada determinata, respectiv maxim 6 luni pentru  : 

- 1 post de sofer autosanitara II -  
Pentru recrutarea de personalul contractual, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele: 

Conditii generale: 
        a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
        b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
        c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
        d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
        e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
       f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime in munca si profesie  sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului ; 
        g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 
Conditii specifice postului  de sofer autosanitara II : 

- Vechime in profesia de sofer profesionist  de minim 3 ani  
- Cazier judiciar 
- Copie CI , permis de conducere categ.B si C  
-  diploma de bacalureat sau certificat de absolvire a liceului  ;      
- CV ;  
- Curs de ambulantier ; 

 
Selectia  se va face in data de  23.03.2020 , ora 9,00 la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean 
Satu Mare,str.Careiului , nr.26/A de catre o comisie cu afisarea rezultatului admis sau respins. 
 
Pentru inscrierea la  recrutarea de personal   de sofer autosanitara  , candidatii vor  
 depune un dosar   care va contine urmatoarele documente: 
 

a) formular de înscriere tip – se va primi de la sediul SAJ SM; 
b) copia actului de identitate si Permis de conducere sau orice alt document care 

atestă identitatea,     potrivit legii, după caz; 
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copie adeverintă de vechime eliberată de angajator/i care să ateste activitatea 

desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și/sau în 
specialitatea studiilor, și eventualele modificări ale contractului de muncă;  

e) cazierul judiciar – se acceptă doar cazierele fără înscrisuri; 
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f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de 
medicul de familie; 

g) curriculum vitae; 
h) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare; 

 
Copiile documentelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se 

certifică pentru conformitate cu originalul de către comp.RUNOS , sau în copii legalizate.   

Dosarele se primesc de  la data de   19.03.2020 pana la data de 20.03.2020 ora 12,00 Relatii 
suplimentare se pot obtine  la telefon  0361.405.621 sau accesand pagina 
http://www.ambulantasm.ro . 
 
 
 
 
 

 
 

  Intocmit , Comp.RUNOS                                               
              Ec.Dan Delia  
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