
 
 
 

 ANUNT 
Privind angajarea fara concurs pe perioada determinata, in temeiul art.27 din Legea 

nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de 
COVID – 19 

 
 

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN ARAD 
ANGAJEAZA PE PERIOADA DETERMINATA PANA IN DATA DE 15.02.2021 

sau inceteaza de drept in cel mult 30 de zile de la data incetarii satarii de alerta, conform 

prevederilor art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 
 
 

1 (unu) post sofer autosanitara II, la Substatia Ineu 
 
Poate participa pentru ocuparea postului, persoana care indeplineste urmatoarele 
conditii generale : 
 

Sofer autosanitara  
- Diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului; 
- Permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B 

si C ; 
- 3 ani vechime ca sofer ( conducator auto ) profesionist ;  
- Cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

apartinand Spatiului Economic European si domiciliu in Romania ; 
- Cunoaste limba romana, scris si vorbit ; 
- Varsta minima reglementata de prevederile legale ; 
- Capacitate deplina de exercitiu ; 
- Stare de sanatate corespunzatoare postului, atestata pe baza adeverintei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ; 
- Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 

cerintelor postului scos la concurs ; 
- Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica 
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu 
intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia in care a intervenit 
reabilitarea. 

 
 
Acte necesare pentru înscriere: 
 

- Cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze.Anexa 2 
- Declaratie privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform 

prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului UE 
2016/679. Anexa 5 

- Copie xerox dupa buletin sau carte de identitate; 
- Copie dupa diploma de studii (diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului); 
-  Copie xerox dupa cartea de munca, si/sau o adeverinta extras REVISAL care sa ateste 
vechimea in munca, in functia de sofer profesionist categoriile B si C (conducator auto) 
conform clasificarii ocupatiilor din romania.  



- Copie xerox dupa permisul de conducere;   
- Cazier judiciar; 
- Cazier auto; 
- Certificat de integritate comportamentala; 
- Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;  
- Fisa pentru conducatori auto- fisa medicala si aviz psihologic pentru conducatori auto cu 

atributii in siguranta circulatiei; fisa de aptitudine de la medicul de medicina a muncii ; 
- Declaratia pe proprie raspundere ca este/nu este incadrat la o alta institutie publica sau 

privata si nu se afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliu. Anexa 4 
- Curriculum Vitae, model comun European.  

 
 
In vederea ocuparii, fara concurs, candidatii vor transmite dosarul cu actele necesare, mai 
sus mentionate, o singura data, la adresa de e-mail office@ambulantaarad.ro  a 
Serviciului de Ambulanta Judetean Arad in format PDF (un singur PDF), care sa contina 
toate documentele solicitate in anunt, pana la data de 06.01.2021 ora 15.00. 
 
Nu se admit completari. 
 
In data de 07.01.2021 va avea loc selectarea dosarelor depuse pe baza îndeplinirii 
condiţiilor de participare la concurs şi afişarea rezultatelor. 
 
In situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectia 
dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza poba de interviu. 
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