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Nr._____/___________   

CONCURS 
 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui , str. Tipografiei nr. 1, 
organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante cu contract individual de 
muncă - durată nedeterminată: 

- 1 post de Şofer Autosanitara I – Substatia Birlad 
 

CONDIŢII DE STUDII ŞI VECHIME –  conf. Ord. M.S.P. nr. 1470/2011 si 
Ord.2021/2008 Şofer Autosanitară I: 

- diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului; 
- permis de conducere pentru şofer profesionist, valabil pentru autovehicule din 

categoriile B şi C ; 
- vechimea în specialitate : 6 ani vechime ca şofer(conducător auto)profesionist;  
- certificat de absolvire a cursului de ambulantier          
- concurs pentru ocuparea postului ;  

Documentele dosarului pentru concurs (se prezintă originale pentru verificare). 
- Cerere prin care se solicită participarea la concursul de ocupare a postului; 
- Copie diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului; 
- Copie permis de conducere pentru şofer profesionist, valabil pentru autovehicule din 

categoria B şi C ;  
- Copie acte doveditor  din care să reiasă vechimea solicitată ( copie carnet munca, 

extras revisal/adeverinta ITM); 
- Copie certificat de absolvire a cursului de ambulantier 
- Copie acte de stare civilă (CI,Certificat Nastere,Certificat de casatorie,Livret Militar) ; 
- Cazier judiciar ;  
- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata 

de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 
- Curiculum vitae ; 
- dosar cu şină ; 

Etapele de desfăşurare a concursului : 
1) pana pe 14.08.2018 intre orele 9,00 – 14,00 primirea dosarelor pentru concurs; 
2) 16.08.2018 ora 10,00 - studierea dosarelor de candidat; 
3) 16.08.2018 ora 14,00 - afişarea rezultatelor dosarelor înscrise 
4) 17.08.2018 pina la ora 10,00 - depunerea eventualelor contestaţii ; 
5) 17.08.2018 ora 14,00 – solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor   
6) 23.08.2018 ora 10,00 - proba scrisă; 
7) 24.08.2018 ora 12,00 - afişarea rezultatelor; 
8) 27.08.2018 pina la ora 10,00 - depunerea contestatiilor; 
9) 27.08.2018 ora 15,30 - solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor   
10) 28.08.2018 ora 09,00 - proba interviu; 
11) 28.08.2018 ora 16,00 -  afisarea rezultatelor; 
12) 29.08.2018 pina la ora 12.00 - depunere contestatii; 
13) 29.08.2018 ora 15,30 - solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor   
14) 30.08.2018 ora 13,00 – afişarea rezultatelor finale ale concursului şi candidaţii admisi ; 

Taxa de participarea la concurs este de 50 lei şi se achită la casieria unităţii odată cu 
depunerea dosarului pentru concurs. Relaţii la Compartiment RUNOS sau la telefon 
0235/361498 ;     
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