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ANUNT
PRIVIND OCUPAREA FARA CONCURS,
a UNUI POST, CONF ORDINULUI NR. 905/2020
PE PERIOADA STARII DE ALERTA

Serviciul de Ambulanti Judetean Alba, cu sediul in Alba Iulia, str. Calea Motilor, nr. 83,
jud. Alba, organizeaza in conformitate cu prevederile art. ll din Legea nr. 5512020 - privind
unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-I9, selectia de
personal, in vederea ocuparii fara concurs a unui post vacant, in contextul instituirii starii de
alerta pe teritoriul Romaniei:

Alba Iulia
C,ONDITII GENERALE DE PARTICIPARE: candidatii trebuie sd indeplineascd cumulativ
conditiile generale si specifice, prevdzute de legislatia in vigoare ( conf.HG nr.286/2Oll - cu
modificlrile si completdrile ulterioare), dupl cum urmeazl:
a) are cetatenia romAnd gi domiciliul in Romdnia;
b) cunoaste limba rom6n6, scris gi vorbit;
c) are vdrsta minim[ reglementatd de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exercitiu;

e) are o stare de sdndtate corespunzatoare postului pentru care candideazil, atestatd pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit6tile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupi caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru sdv6rsiea unei infractiuni contra umanitdtii, contra
statului ori contra autoritdtii, de serviciu sau in legaturi cu serviciul, care impiedicl ?nfdptuirea
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sivdrsite cu intentie, care ar
face-o incompatibild cu exercitarea funcliei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
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DOSARUL DE PARTRICIPARE va contine urmfltoarele:
a) Cererea in care se mentioneazd postul pentru care doreste sd concureze, insotitd de
declaratia privind consimtdmdntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal -

b)

se va descarca de pe SITE Anexa 2 si Anexa 5,

Copia

si originalul actului de identitate sau orice alt

document care atestd

c)

identitatea, potrivit legii, dupd caz;
Copia si originalul diplomei/certificatului de studii

d)
e)

documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice postului solicitate de
institutia publica;
Copia si originalul certificatului de cdsdtorie/sentinta divort (unde este cazul)
Copia si originalul certficatului de nastere;

si a altor acte care atesta efectuarea

-

care sa ateste nivelul studiilor

unor specializari, precum si copiile

0 Copia si originalul carnetului de munc6, sau dupl caz, adeverinte care

atestd

vechimea in muncd (extras REVISAL);
s) Curicculum vitae (model european)
h) Cazierul judiciar sau declaratie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale
care s6 il facl incompatibil cu functia pentru care candideazd"(cazierul judiciar va fi
adus in original la data angajdrii) Anexa nr. 3
i) Adeverinta medicald care s6 ateste starea de sdndtate eliberatd de medicul de
familie al candidatului sau de cdtre unitAtile sanitare abilitate din care sa rezulte ca
este apt din punct de vedere frzic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru
postul pentru car e candideaza;
i) Declaratie pe propria rlspundere ca este /nu este incadrat/ ?ncarati la o altd
institutie publicd sau privatl si nu se afl6 in situatia de carantina sau izolare la
domiciliu conf. Ordin nr.4l4/2020, se va descarca de pe SITE - Anexa nr. 4 .

DERULAREA PROCEDURII:
1) inscrierea candidatilor : 11.03.2021 - 12,03,2021, ora I 3; 00
2) Studierea dosarelor de lnscriere: 15.03,2021- ora 1500
3) Afisarea listei cu situatia candidatilor inscrisi: 16.03,2021ora 1500
4) Sustinere prob6 interviu (in cazul tn care sunt admisi mai multi candidati) L7.03.2021, ora
900

5)

Rezultate finale 18.03.2021, ora

1500

Originalele documentelor depuse

in

copie, se

vor prezenta pentru

legalizare la

compartimentul RUNOS, la depunerea dosarului sau dupa afisarea rezultatelor de la selectia
dosarelor pentru doqarele depuse pe e-mail.

DOSARELE DE PARTICIPARE: se depun panala data de 12.03.2021, ora 1300 la
sediul institutiei din Alba Iulia, str. Calea Motilor, nr. 83, BIROUL RLINOS sau pe adresa
de e-mail ambualbas@),ahoo.com (intr-un singur e-mail). Documentele vor fi transmise
scanat in format PDF, (va ft trecut un numar de telefon pentru contact, iar documentele sa
fie lizibile). Cererea de inscriere si Anexele, se vor descarca tot de pe SITE.
Relatii suplimentare

se pot obtine la

telefon 0258-834.211.

In situatia in care se depun mai multe

dosare pentru

un singur post, iar la

selectia

dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeazaproba de interviu.

In situatia in care in urma selectiei dosarelor ramane un singur candidat, acesta va fi
declarat admis fara a se mai organiza proba de interviu.

'

Rezultatele selectiei dosarelor,

vor fi

afisate

pe SITE ul SAJ

Alba

www.ambulantaalba.ro

Interviul va urmarii inclusiv o evaluare a cunostintelor profesionale specifice postului
pentru care se solicita incadrarea.
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