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A N U N Ț 
ORGANIZARE CONCURS 

 
 

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN SATU MARE  organizează în 
conformitate cu H.G. nr. 286/2011 completată și modificată ulterior, concurs pentru ocuparea 
următorului post temporar vacant: 
 

- 1(un) post de  tehnician debutant   –  Statia Satu Mare -Compartimentul mișcare și 
exploatare auto, Atelier întreținere auto, Revizie tehnică, pe perioadă determinată. 

 
Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile 

generale şi specifice, prevăzute de legislaţia în vigoare, după cum urmează: 
 

• Condiţii generale  de participare ( conf. HG nr.286/2011- cu modificările și completările 
ulterioare): 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris și 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 de medicul 

de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant; 
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 

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. 

• Condiţii specifice  de participare ( conf.Ordin nr.1470/20.10.2011): 
a) diploma de absolvire a invatamantului postliceal de specialitate  sau diploma de 
bacalaureat in profil tehnic sau in specialitatea compartimentului; 
 

Dosarele de concurs se depun la Sediul Central al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Satu Mare  
din str.Careiului nr.26/A – Comp.RUNOS , telefon 0361405621, în perioada cuprinsă între 
25.10.2019-31.10.2019, ora 15,00 şi vor conţine: 

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

potrivit legii, după caz; 
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c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copia carnetului de muncă care sa ateste vechimea în muncă și după caz în 

specialitate pâna la data de 31.12.2010; 
e) extras din baza REVISAL, în original, eliberat de ITM SM, din care să ateste 

vechimea în muncă şi după caz, în specialitate de la data de 01.01.2011 până în prezent; 
extrasul din baza REVISAL nu va fi mai vechi de 1 lună calculat până la data finalizării 
depunerilor de dosare.  

f) copie adeverință 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;  

g) cazierul judiciar – se acceptă doar cazierele fără înscrisuri; 
h) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de 

medicul de familie; 
i) curriculum vitae; 
j) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare 

la concurs; 
 

Copiile documentelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se 
certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii 
legalizate.   

            Tematică și bibliografie 
o Legea Circulaţiei Rutiere – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 

195/12.12.2002 cu modificările şi completările ulterioare. 

o Regulamentul de aplicare a ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin HG 1391/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

o Ordin nr. 2011/22.11.2007 privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă 

prespitalicească (site-ul Ministerului Sănătăţii – secţiunea Asistenţă medicală de Urgenţă) 

o Ordin 2021/2008 (site MS) privind aprobarea Normelor de aplicare ale Titlului IV din Legea 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

o Ordin nr.14/27.09.1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si 

ukei pentru automobile . 

  CONCURSUL CONSTĂ  ÎN: 
1. selectia dosarelor  
2. proba scrisă ( test grilă )   
3.  proba interviu  
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NOTĂ: Sunt declarati admisi candidatii care au obtinut cel putin un punctaj de 50 puncte la 
fiecare probă a concursului pentru ocuparea functiilor de executie. 
 
 Graficul de desfăsurare a concursului de ocupare a posturilor se regăseste si pe site-ul SAJ 
SM. 
 
 Sunt declarati admisi candidatii care au obtinut cel putin un punctaj de 50 puncte la fiecare 
probă a concursului. (art. 28, alin.3 si art. 29, alin.3 din REGULAMENT-CADRU privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286 
din 23 martie 2011.) 
pot face contestatie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afisării rezultatelor pentru 
fiecare probă a concursului. (Art. 31 din REGULAMENT-CADRU privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286 din 23 martie 
2011.) 
 
Calendar de desfasurare concurs  
 

Calendarul estimativ al concursului cf.HGRnr.286/2011  de ocupare post temporar vacant de  – 
tehnician debutant  - durata determinata pe loc de munca, conform anuntului : 
 24.10.2019 - anuntarea concursului ( data, loc, tematica si bibliografie de concurs, mod de 

desfasurare, numar posturi scoase la concurs ); 

 25.10.2019-31.10.2019 – depunerea dosarelor de concurs  

 31.10.2019 , ora 15,00  - ultima zi de depunere a dosarelor; 

 01.11.2019,ora 9,00 – selectia dosarelor de catre comisia de concurs ; 

01.11.2019, ora 12,00 - afisarea rezultatelor verificarii dosarelor de concurs; 

 04.11.2019 , pana la ora 12,00-  depunere de contestatii de catre candidatii respinsi in urma 

verificarii dosarelor de catre comisia de concurs; 

 05.11.2019 ora 12,00 – solutionarea contestatiilor, afisarea si publicarea listei finale a 

candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs; 

 08.11.2019 ora 9,00 - desfasurarea probei scrise de verificare a cunostintelor teoretice  

 08.11.2019  ora 14,00 – afisarea rezultatelor la proba scrisa, eliminatorie; 

 11.11.2019 pana la ora 14,00 - depunerea contestatiilor la punctajul obtinut la proba         

eliminatorie; 

 12.11.2019, ora 14,00- solutionarea contestatiilor formulate impotriva punctajului obtinut la 

proba eliminatorie si afisarea rezultatelor; 
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 13.11.2019, ora 9,00 – sustinerea probei de interviu ; 

 13.11.2019, ora 12,00 - afisarea rezultatelor de la proba de interviu; 

 14.11.2019, pana la ora 12,00 - depunerea contestatiilor impotriva punctajului obtinut la proba 

de interviu ; 

 15.11.2019, ora 12,00 – solutionarea contestatiilor formulate impotriva punctajului obtinut la 

proba de interviu si afisarea rezultatelor la contestatiile depuse; 

 15.11.2019  , ora 13,00 – afisarea rezultatelor finale; 

Calendarul aprobat este estimativ si poate suferi modificari in functie de numarul candidatilor 

inscrisi la concurs. 

 

 

 

                                                                                     Intocmit , Comp.RUNOS 

                                                                                       Ec. Dan Delia 

 

 

 

 

 

 

MANAGER GENERAL,  
                                            Dr.Notarius Gabriela Georgeta  


