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                       MINISTERUL SĂNĂTĂTII 
  
       SERVICIUL DE AMBULANTĂ JUDETEAN   
                                         BACĂU 

 
               Str FLORILOR nr. 10-A-1   BACĂU 
                Tel. 0234.584050 – Fax 0234.542668  

                                              e-mail: office@ambulantabacau.com 
                                    Operator de date cu caracter personal nr. 16303 
      

Nr. 7060  din 13.08.2015 
        
                                                         A N U N Ț 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Serviciul de Ambulanta Jud. Bacau cu sediul in str. Florilor, nr. 10, sc. A, ap. 1, 
organizeaza concurs in perioada  08. - 10.09.2015 pentru ocuparea urmatorului post cu 
contract individual de munca pe perioada nedeterminata: 
 
Operator registrator de urgenta – 1 post pentru Dispeceratul integrat SAJ-ISU (vechime 
in specialitate de minim 6 luni) 
 
Dosarele complete de inscriere se primesc la compartimentul  RUNOS pana la data  
28.08.2015, ora 12,00  
 
Dosarul de concurs va contine obligatoriu urmatoarele documente: 
 

- Cerere de inscriere la concurs adresata managerului unitatii; 
- Copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa 
caz; 
- Diploma de studii medii si certificat de radiotelefonist sau telefonist; 
- Copia actelor prin care si-a schimbat numele, dupa caz;  
- Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care 
sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
- Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 

6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unitățile sanitare abilitate; 
- Curriculum vitae; 
- Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințe care să ateste vechimea în muncă, în 

specialitatea studiilor din care să reiasă o vechime în specialitate de minim 6 luni; 
- Dovada achitare tarif inscriere concurs. 
 
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului 

și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are 
 antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are  
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 

până la data desfășurării primei probe a 
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concursului. 
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după 

caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării 

conformității copiilor cu acestea. 
 
Probele concursului:  - Proba scrisa 
                                     - Proba practica 
                                     - Interviul 
 
        Pentru probele concursului punctajele minime de promovare sunt: 
proba scrisa – minim 50 de puncte 
proba practica – minim  50 puncte 
interviul – minim 50 puncte 
 
 Concursul se va organiza conform calendarului urmator: 
 
1. Selectare dosare si afisare rezultate selectare dosare de inscriere in data  01.09.2015, pana 
la ora 12,00;  
 
2. Depunere contestatii rezultate selectie dosare de inscriere - 01.09.2015, pana la ora  
14,00;  
 
3. Verificarea indeplinirii de catre candidatul contestator a conditiilor pentru participare la 
concurs si afisare rezultate contestatii - 02.09.2015, pana la ora 9,00; 
 
4. Proba scrisa va fi sustinuta in data de 08.09.2015 ora 10,00 la sediul institutiei noastre din 
strada Florilor nr. 10, sc. A, ap.1 
        - 08.09.2015, intervalul orar  10,00 – 13,00 - sustinere proba scrisa si afisare rezultate 
proba scrisa; 
        - 08.09.2015, intervalul orar 13,00 – 14,00 -  depunere contestatii proba scrisa;  
        - 09.09.2015, intervalul orar  8,30 - 9,00 - analizare proba scrisa si afisare rezultate 
contestatii;  
 
5. Proba practica va fi sustinuta in data de 09.09.2015 ora 10,00 la sediul institutiei noastre 
din strada Florilor nr. 10, sc. A, ap.1, numai de participantii declarati admisi la proba 
anterioara 
       -  09.09.2015, intervalul orar 10,00 – 13,00 - sustinere proba practica si afisare rezultate 
proba practica; 
       -   09.09.2015 intervalul orar 13,00 -  14,00 - depunere contestatii proba practica; 
       -  10.09.2015 intervalul orar 8,30 – 9,00 -  analizare proba practica si afisare rezultate 
contestatii;  
 
6. Interviul va fi sustinut in data de 10.09.2015 ora 10,00 la sediul institutiei noastre din 
strada Florilor nr. 10, sc. A, ap.1, numai de participantii declarati admisi la probele 
anterioare 
       -  10.09.2015 intervalul orar 10,00 – 13,00 – sustinere interviu si afisare rezultate la 
interviu; 

       -  10.09.2015 intervalul orar 13,00 - 
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14,00 – depunere contestatii interviu  
       -  10.09.2015 intervalul orar 15,00 - 16,00 – analizarea interviului si afisare rezultate 
contestatii;  
 
7.  Rezultate finale concurs 
       -   11.09.2015 ora 9,00 – afisare rezultate finale  
 

BIBLIOGRAFIE 
 

I. CUNOASTEREA LEGISLATIEI SPECIFICE 
1. Legea nr.95/2006 cu modificari si completari ulterioare – Titlul IV - Sistemul 

naţional de asistenţă medicală  de urgenţă şi de prim ajutor calificat; 
 
 

2. Ordinul Ministrului Sanatatii 2021/ 2008 – Norma metodologica din 12/12/2008 
publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 896 bis din 30.12.2008 de aplicare ale 
titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală  de urgenţă şi de prim ajutor 

calificat” din Legea nr. 95/ 2006 ptrivind reforma in domeniul sanatatii; 
3. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.1092/2006 din 07.09.2006 privind stabilirea 

competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în 

faza prespitalicească; 
4. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.1091/2006 din 07.09.2006 privind aprobarea 

protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic; 
5. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 2011/2007 privind unele măsuri în asistenţa 

medicală de urgenţă prespitalicească; 
 

II. CUNOSTINTE DE OPERARE PC 
 

1. Cunostinte generale (Word, Xcel) 
 
                   III. ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR 

 
        1.  Suportul de baza al vietii ( Ghidul European de resuscitare 2010 – limba romana 
http://ambulantabacau.com/educatie-medicala pag.14- pag. 20 ); 
        2.  Defibrilarea externa automata ( Ghidul European de resuscitare 2010 – limba 
romana http://ambulantabacau.com/educatie-medicala pag.21- pag. 28 ); 
Detalii se pot obtine la: 

 sediul institutiei: strada Florilor nr.10/ A / 1 municipiul Bacau, judetul Bacau 
telefon: 0234/ 584050 , 0234/ 533799 interior 14  

 site-ul institutiei : www.ambulantabacau.com  
 
                                            MANAGER GENERAL, 
                                                    Dr. Aura Crețu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

http://ambulantabacau.com/educatie-medicala
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