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ANGA-JARE PE PERIOADA DETERMINATA PERSOML CONIRACTUAL,

FARA CONCURS, PE PERIOADA STARII DE ALERTA

in baza prevederilor ordinului Ministerului sinatitii nr. g05 t 26.05,2020 pentru aprobarea
Metodologiei privind ocuparea, fdrd concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului
Sanatalii si unita(ilor aflate in subordinea, coordonarea qi sub autoritatea Ministerului Sdndtdtii, inclusiv
func{iile publice de execulie gi conducere, pe perioada determinatd, in contextul instituirii starii de alerta pe

teritoriul RomAniei, conform arl. 11 din Legea nr. 55 I 2O2O privind unele mesuri pentru prevenirea si

combaterea efectelor pandemiei de coVlD-19 si art.1 din art.1 din HG nr. 11g3 t2o2l privind prelungirea
stdrii de alertd pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 09 noiembrie2021, precum qi stabilirea misurilor
care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea gicombaterea efectelor pandemieide COVID-19

Serviciul de Ambulanfi Judefean Neamt, cu sediulin Piatra Neam[, Str. Dimitrie Leonida, Nr. 151,

demareazS procedura de angajare pe perioada determinatS, f5r5 concurs, pe perioada starii de alerta,
personal contractual, cu incetare de drept a contractului individual de muncd in cel mult 30 de zile de la data
incetariistarii de alertd, dupd cum urmeazd:

3 (trei )posturi Sofer autosanitara lt . SIAIIAIENI8ALA ptATRA NEAMT

are cetatenia romini, cetifenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor apar{indnd spatiului Economic European gi domiciliul in Rom6nia ;

cunoa$te limba romand, scris gi vorbit;

are v6rsta minimd reglementatd de prevederile legale;

are capacitatea deplini de exerciliu;
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' are o stare de sdnitate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atesta td pe baza
adeverinfei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitalile sanitare abilitate (se acceptd gi

documentul primit electronic de la mediculde familie al candidatului);

' indeplinegte condi(iile de studii qi dupd caz, de vechime sau alte condi[ii specifice potrivit

cerinlelor postului;

' nu a fost condamnatd pentru sdvdrgirea unei infrac[iuni contra umanita{ii, contra statului sau
contra autoritd[ii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedicd infdptuirea justi[iei, de fals ori a unor
fapte de corup{ie sau a unei infrac[iuni sivargite cu inten{ie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea
func[iei, cu excep(ia situa[ieiin care a intervenit reabilitarea;

La inscrierea pentru angajarea pe postulde_W,

MS NR,1470 / 20.10.2011. CtJ MOptHcArurc fl compterAntrc unentoenet

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candida{ii trebuie s6 indeplineasca
urmatoarele condi{ii generale, conform art. 3 din H.G. nr. 286 din 23 martie 201 1 (actualizat) pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzdtor func(iilor contractuale 9i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice:

a) are cetS[enia romAnd, cetd[enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apa(inAnd
Spa[iului Economic European gidomiciliul in Romania;

b)cunoagte limba romAnd, scris gi vorbit;

c) are vArsta minimd reglementati de prevederile legale;

d) are capacitate deplini de exerci{iu;

e) are o stare de sdndtate corespunzatoare postului pentru care candideazd, atestata pe baza

adeverin[ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unita[ile sanitare abilitate;

f) indeplinegte condi(iile de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte condi(ii specifice potrivit cerin(elor
postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru sdvArgirea unei infrac[iuni contra umanita{ii, contra statului ori
contra autorita{ii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justi[iei, de fals ori a unor
fapte de coruptie sau a unei infrac[iuni savargite cu inten(ie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea
func[iei, cu exceplia situa[ieiin care a intervenit reabilitarea.

l' criteriile privind angajarea gi promovarea in funclii, grade gi trepte profesionale pentru personalul

contractual din unita[ile sanitare publice din sectorul sanitar, conform O.M.S, nr.1,4TOdin 20 octombrie 2011



pentru aprobarea criteriilor privind angajarea gi promovarea in func[ii, grade gi trepte profesionale a

personalului contractual din unititile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modific6rile gi completirile

ulterioare, sunt:

- 3 ( trei ) ani vechime ca gofer / conducator auto profesionist ( demonstrabil pe carte de munci sau

similar gi permis de conducere categoria C de 3 ani impliniti la data depunerii dosarului de concurs);

- Diplomd de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului 12 clase;

- Permis de conducere pentru gofer profesionist valabil pentru autovehiculele din categoriile B 9i C ;

- Diploma de absolvire a cursului de ambulantier/adeverinta de inscriere la cursulde ambulantier.

ll. Pentruingcrierecandidalii vorprezentaundosardeconcursintermen de2zilelucrEtoaredeladata

afigarii anun[ului, respectiv pAnd la data de 25.11.2021 ora 15:00, ta secretariatul Serviciului de

Ambulan[a Judetean Neam[ din Mun. Piatra Neam[, Str. Dimitrie Leonida Nr. 151, Judetul Neam[, care va

contine urmdtoarele documente :

1. cererea in care se men[ioneazi postul pentru care doregte sd concureze, adresatd

conducdtorului autoritS[ii sau instituliei publice organizatoare - Anexa 2;

2. declaralia privind consim{amAntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform

prevederilor Legii nr. 19012018 privind mdsuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 20161679 al

Parlamentului European qi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind proteclia persoanelor fizice in ceea ce

privegte prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circulalie a acestor date qi de abrogare a

Directivei 95/46/CE(Regulementul general privind proteclia datelor), cu modificdrile ulterioare - Anexa 5;

3. copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de

cdsdtorie, dupd caz;

4. copie Diploma de absolvire a cursuluide ambulan[ier/adeverinta de inscriere la cursulde

ambulantier.

5. copia permisului de conducere categoria g + Ci

6. copiile documentelor care si ateste nivelul studiilor - diploma de bacalaureat sau diplomd de

absolvire a liceului ;

7, copia carnetului de munc5, Extras din baza REVISAL - Raport salariat, care sd ateste

vechimea in muncd de la data de 01.01 .2011 pilndin prezent, sau dupd caz, adeverin[e care atestd vechimea

in muncd, in meserie gi/sau in specialitatea studiilor solicitate, in copie;

8. adeverin[5 medicald eliberata de medicul de familie sau certificat medical din care s6 rezulte

cd este apt din punct de vedere fizic gi neuropsihic pentru exercitarea activitdlii pentru postul pentru care

candideazd " apt pentru activitate in Serviciul de ambulan,td in funclia de $OFER AUTOSAN|TARA".

9. cazieruljudiciar sau o declaralie pe proprie rdspundere cd nu are antecedente penale care

si-l facd incompatibil cu func[ia pentru care candideazi - Anexa 3;

aJ



10' copia cazierulauto ' sunt respinse dosarele care delin caziere auto cu sancliuni
pentru abateri grave la legislafia rutieri, cum ar fi, dar fdrd ase limita la, urmitoarele:

a) conducerea unui vehicu I sub influenla bduturilor alcoolice sau altesubsfanfe interzise
de lege;

b) accidente rutiere grave, sotdate cu vdtdmiri depersoane;
c) orice altd abatere gravd, sanclionatd de legisla{ia rutierdca fiind infracliune;
d) mai mult de 10 sancliunipentru depdqirea regimului legalde vitezd;
e) mai murt de 5 sanc[iu ni pentru nepurtarea centuriide siguranfi;
10. Copie livret militar (original + copie );

11. Curriculum vitae, modelcomun european;

12' [Jeclarafie pe propria rdspundere c5 este/nu este incadrauincadrata la o alta institu{ie publica
sau privatd gi nu se afld in situa{ia de carantind sau izolare la domiciliu - Anexa 4;

13' declarafie pe propria rdspundere cd nu a fost lucritor al securita{ii sau colaborator al
acesteia, in condi{iire prevdzute de regisratia specifica - Anexa 6.

Adeverin{a care atestd starea de sdndtate contine, in clar, numdrul, data, numele emitentului si
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatalii.

in cazul in care candidatul depune o declara{ie pe proprie rispundere cd nu are antecedente penale,
in cazul in care este declarat admis la seleclia dosarelor, acesta are obligafia de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazieruluijudiciar, cel mai tarziu pand la data desfigurdrii primei probe a concursului.

CopiiledocumentelorprevizutemaisusVorfi'carese
certificd pentru conformitate cu originalul de citre secretarul comisiei de concurs, sau in copii
legalizate.

Lipsa oricirui act/acte din lista mai sus menlionata duce la respingerea dosarului.

1' ORDoNANTA or uRceNJA nr, 195 din 12 decembrie 2002republicat6 in Monitorul Oficiat
al Romaniei, Partea l, nr. 670 din 3 august 2006, privind circula[ia pe drumurile publice -textul actualizat in
baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul oficial al Romaniei, partea I pana la data de
27.02.2019;

2' ,Automobile - cunoagterea, intre[inerea gi reparare.,, - Editura Didacticd gi pedagogicd RA -
Bucuregti2005 - Ghe. Fra[ild, M. Frd{ili, St. Samoild

3. Crd. MTTc nr.2l19BO
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4' Site'ul Ministerului Sanatafii- www.ms.ro - Asisten(d medicatd de urgen(d - prim ajutor
calificat.

5' ordinul MSP nr' 2021 t30.08.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale
titlului lV "Sistemul na[ional de asisten[a medicala de urgen[d 9i de prim ajutor calificat,,din Lcreal,-gg2g06
privind reforma in domeniul sanatd{ii- forma in vigoare la data concursului.

6' Leoea nr' 95/2006 republicati, privind reforma in domeniul sinatalii - tiflul lV ,,sistemul

na[ional de asisten[a medicald de urgen{d gi de prim ajutor calificat"

7' Manual "Primul ajutor calificat" - sub, red. gef lucr., Dr. Raed Arafat, As, med.
Hajnal, Bucuregti, 2009.

pr. Vass

PRECIZART SUPLIMENTARE :

in conformitate cu prevederile art. 12 alin.4 din Anexa 1 la Hotirdrea Guvernului
nr' 1'130 din 22 octombrie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 gi 3 ta Hotirdrea
Guvernului nr' 1 .183t2021 privind prelungirea stirii de aterti pe teritoriul Romaniei
incepind cu data de 09 noiembrie 2021, precum si stabilirea misurilor care se aplici pe
durata acesteia pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de covlD.lg,
ACCESUI PETSOANEIOT IN iNCiNtA SERVICTULUI DE AMBULANTA JUDETEAN NEAMT ESIE
permis in urmitoarele condifii:

fac dovada vacciniriiimpotriva virusutui SARS-GoV.2 gi pentru care au
trecut 10 zile de la finarizarea schemei complete de vaccinare;

prezinti rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecfia cu virusul
SARS.CoV-2 nu mai vechi de72de ore;

prezinti rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infecfia cu virusut sARS-cov.2 nu mai vechi de 4g de ore;

se afli ln perioada cuprinsi intre a 15-azigi a 180.a zi ulterioari
confirmirii infectirii cu virusul SARS.CoV.2.

Conform Metodologiei privind ocuparea firi concurs, a posturilor vacante sau
temporar vacante din cadrut Ministerului siniti[ii gi unititilor aflate in subordinea,
coordonarea 9i sub autoritatea Ministerului sinitifii, inclusiv functiite publice de
execufie si conducere' pe perioadi determinati, in contextul instituirii stdrii de alerti pe
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teritoriul Rominiei, in baza art.11 din Legea nr. 55t2020, privind unele misuri pentru

prevenirea 9i combaterea efectelor pandemiei de COV!D.19, aprobati prin Ordinu!

Ministerului Sinitifii nr. 905 din 26 mai 2020, in situafia in care se depun mai multe

dosare pentru un singur post, lar pentru selecfia dosarelor sunt admigi mai mutfi

candida[i, se organizeazi proba de interviu.

Conditiile specifice, actele necesare inscrierii in vederea recrutarii, bibliografia si

tematica se pot descarca de pe site-ul www.ntambulanta.ro. Sectiunea . lnformatii -
Concursuri.

REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR CANDTDATTLOR SE VOR AF|$A pE

PAGINA DE INTERNET A lNSTlTUTlEl, www.ntambulanta.ro, in data de 2G.11.2021 cu

specificarea datei de organizare a probei de interviu, in cazul in care sunt admisi mai

mulfi candidati pe post la selecfia dosarelor.

in cazut in care se incheie contractul individual de munci, se va depune

obligatoriu cazieruljudiciar in cel mai scurt timp, dar nu mai tirziu in 5 zile lucritoare de

!a incheierea contractului individual de munci.

Relafii suplimentare se pot obfine la Serviciul Resurse Umane, Normare ,

organizare, salarizare al sAJ NEAMT, telefon 0zl3l21zo20 int.215.

Raporturile iuridice incheiate potrivit prevederilor, inceteazi de drept la 30 de zile

de la incetarea slirii de alerti.

MANAGER GENERAL, SEF SERVICIU R.U.N.O.S,

EC. CLAUDIA BAICU
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