
 
 
 
 

REGULAMENT DE  ORGANIZARE  SI  DESFASURARE  A  CONCURSULUI  SI  
A EXAMENULUI  PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR  VACANTE a  personalului  

contractual  din  sistemul  sanitar 
 

Conditiile cumulative  de  participare  la  concurs  sunt  urmatoarele: 
 

a) indeplinirea  conditiilor  prevazute  de lege  in vederea  exercitarii  profesiei  in  
Romania; 

b) varsta de  minimum  18 ani  impliniti; 
c) capacitate  deplina de  exercitiu; 
d) o stare de sanatate  corespunzatoare  postului  pentru care                                                           

candideaza,  atestata  de medicul  de familie sau  medicul  de  specialitate  
medicina  muncii; 

e) indeplinirea  conditiilor  de studii  prevazute  de lege  pentru  postul  vacant; 
f) indeplinirea  conditiilor  specifice  pentru  ocupare  postului  vacant; 
g) sa nu  fi  fost  condamnat  pentru  savarsirea unei infractiuni  contra  umanitatii,  

contra  statului  sau 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  vacante  pentru  care  candideaza, cu  exceptia  situatiei  in  
care  a intervenit  reabilitarea. 

 
 

DOSARUL  DE  INSCRIERE  LA CONCURS  V-A  CONTINE  IN  MOD  
OBLIGATORIU: 

 
1. copia  actului  de identitate; 
2. copia  certificatului  de nastere  si  casatorie ; 
3. formularul  de  inscriere  ( secretariat  institutie ); 
4. copiile diplomelor de  studii  ( diploma de bacalaureat -OBLIGATORIE, ); 
5. permisul  de  conducere  pentru  sofer  profesionist  valabil  pentru  

autovehicule  din  categoriile  B  si C; 
6. copia  carnetului  de  munca sau, dupa  caz,  o adeverinta  care  sa  ateste  

vechimea  in  munca  -  3 ani  vechime  ca sofer (  conducator  auto ) 
profesionist- OBLIGATORIE; 

7. cazier  judiciar ; 
8. adeverinta  care sa  ateste  starea de sanatate  corespunzatoare (  medicul  de  

familie ); 
9. copia  fisei de  evaluare a performantelor  profesionale individuale sau,  

dupa caz, recomandarea  de  la ultimul  loc  de munca; 
10. curriculum  vitae. 

 
MENTIUNE:  copiile  de  pe  actele  mentionate se  prezinta  insotite  de  documentele  

originale,  care  se  certifica  pentru  conformitate  de catre  secretariatul  comisiei  de  concurs,  sau  
in  copii  legalizate. 
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 SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN BRAŞOV 
Str. Dr. Victor Babeş nr. 27,  
500073, BRAŞOV, ROMÂNIA 
Tel : (+ 4) 0268 411999    Fax (+4) 0268 416411 
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        contabilitate@ambulantabrasov.ro 
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BIBLIOGRAFIA  PENTRU  CONCURS 

 şi adresa de internet de unde poate fi descărcată: 
 

CIRCULAŢIE: - Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2002, republicată, privind circulaţia pe 
drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
(http://www.politiaromana.ro/dpr/legislatie_rutiera.htm) 

MECANICA: -  Diagnosticarea echipamentului Electric 
(http://www.scritube.com/tehnica-mecanica/DIAGNOSTICAREA-
ECHIPAMENTULUI-72652.php) 
- Calculul şi construcţia autovehiculelor 
(http://www.scribd.com/doc/99729639/45773722-Calculul-Si-Constructia-
Automobilelor) 

LEGISLATIE SANITARĂ  : - Legea  nr.  95/  2006- capitolul  IV; 
http://www.ms.ro/documente/422_1192_LEGE%20%20%20Nr.%2095_2006%20Titlul%20
IV.doc 

-  Ordinul comun al M. S. şi al M.A.I.  nr.  1092/1500/ 2006;
 http://www.ms.ro/documente/422_1177_ORDIN%20%20%20Nr.%201092-1500_2006.doc 

- Ordinul comun al M. S. şi al M.A.I. nr.  2011/21386/  2007; 
http://www.ms.ro/documente/422_1198_Ord.2011_2007.pdf 

- Ordinul comun al M. S. şi al M.A.I.nr.  2021/691/  2008; 
http://www.ms.ro/documente/422_1182_ORDIN%20%20%20Nr.%202021-691_2008.doc 
              

DIRECTOR TEHNIC INTERIMAR 
Ing. Şişman Nicolae 

 
 
 
 
 
 


