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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. 1835 din 02.03.2016 

 

        

                                                         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  22 - 24.03.2016 pentru ocuparea urmatorului post cu 

contract individual de munca pe perioada determinata: 

 

Economist gradul II – 1 post la Biroul financiar - contabilitate (vechime in 

specialitate de minim 6 luni) 

 

Dosarele complete de inscriere se primesc la compartimentul  RUNOS pana la data  

14.03.2016, ora 14,00  

 

 

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 licenta profil economic, specializarea Contabilitate si informatica de 

gestiune sau similar; 

- 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. 
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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 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  15.03.2016, 

pana la ora 12,00;  

 

2. Depunere contestatii rezultate selectie dosare de inscriere - 15.03.2016, pana la ora  

14,00;  

 

3. Verificarea indeplinirii de catre candidatul constestator a conditiilor pentru participare 

la concurs si afisare rezultate contestatii -   16.03.2016, ora 14,00; 

 

- Probele concursului: 
7. Proba scrisa va fi sustinuta in data de 22.03.2016 ora 10,00 la sediul institutiei noastre 

din strada Florilor nr. 10, sc. A, ap.1 

- 22.03.2016 intervalul orar  10,00 – 13,00 - sustinere proba scrisa si afisare rezultate 

proba scrisa; 

- 22.03.2016 intervalul orar 13,00 – 14,00 -  depunere contestatii proba scrisa; 

- 23.03.2016 intervalul orar 8,30 - 9,00 - analizare lucrare scrisa si afisare rezultate 

contestatii; 

8. Proba practica va fi sustinuta in data de 23.03.2016 ora 10,00 la sediul institutiei 

noastre din strada Florilor nr. 10, sc. A, ap.1, numai de participantii declarati admisi la 

proba anterioara 

-  23.03.2016  intervalul orar 10,00 – 13,00 - sustinere proba practica si afisare rezultate 

proba practica; 

-  23.03.2016  intervalul orar 13,00 -  14,00 - depunere contestatii proba practica; 

- 24.03.2016 intervalul orar 8,30 – 9,00 -  analizare proba practica si afisare rezultate 

contestatii; 

 
 

9. Interviul va fi sustinut in data de 
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24.03.2016 ora 10,00 la sediul institutiei noastre din strada Florilor nr. 10, sc. A, ap.1, 

numai de participantii declarati admisi la probele anterioare 

- 24.03.2016 intervalul orar 10,00 – 12,00 – sustinere interviu si afisare rezultate la 

interviu; 

- 24.03.2016 intervalul orar 12,30 - 13,00 – depunere contestatii interviu 

-25.03.2016 intervalul orar 9,00 - 10,00 – analizarea interviului si afisare rezultate 

contestatii; 

 

10.  Rezultate finale concurs 

- 25.03.2016 ora 12,00 – afisare rezultate finale 

 

Conditii generale si specifice prevazute in fisa postului  

 

Respectarea programului de lucru, ROF si ROI. 

Respectarea normelor de protectia muncii si PSI. 

Executa la timp si intocmai a obligatiilor de serviciu ce ii revin. 

Folosirea integrala si cu maximum de eficienta a timpului de munca pentru indeplinirea 

sarcinilor de serviciu. 

Instiinteaza sefii ierarhici superiori de existenta unor nereguli si lipsuri in buna 

desfasurare a activitatilor si propune masuri de prevenire a lor. 

Mentine ordinea si curatenia la locul de munca. 

Ridicarea permanenta a nivelului profesional in vederea realizarii sarcinilor repartizate. 

Contabilizeaza operatiunile de banca. 

Contabilizeaza salariile pe baza declaratiilor recapitulative intocmite de compartimentul 

RUNOS. 

Intocmeste propunerile, angajamentele, ordonantarile pentru toate documentele ce 

urmeaza a fi decontate. 

Intocmeste notele contabile pentru operatiunile de banca, salarii si alte operatiuni 

contabile. 

Verifica zilnic datele din extrasele de cont primite cu datele din documentele anexate. 

Intocmeste situatia lunara privind monitorizarea cheltuielilor de personal (CPU-nit) 

pentru DSP Bacau. 

Intocmeste bilantul contabil trimestrial cu toate anexele. 

Face plata obligatiilor si urmareste incadrarea acestora in BVC aprobat. 

Verifica si contabilizeaza deconturile de deplasare. 

Participa la inventarierea anuala a patrimoniului sau atunci cand este cazul. 

Participa la organizarea sistemului informational al unitatii, urmarind folosirea cat mai 

eficienta a datelor contabilitatii. 

Asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza 

inregistrarilor contabile. 

In cazul lipsei din unitate din orice motiv (concediu de odihna, concediu medical, invoiri, 

etc.) a unui salariat din compartimentul de contabilitate suplineste activitatea acestuia. 

In cazul lipsei din unitate a directorului economic are drept de semnatura pentru diverse 

adeverinte, situatii, raportari, adrese. 

 

Intocmeste si efectueaza si alte situatii si sarcini trasate de seful ierarhic si conducerea 

unitatii. 



 

 

4 

Respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate, prevederile cuprinse in 

ROI,  CCM si Legea nr. 477 / 2004 privind codul de conduita a personalului contractual 

din autoritatile si institutiile publice; 

Are obligatia ca cel putin din 2 in 2 ore sa verifice corespondenta de pe e-mailurile pe 

care le foloseste. 

BIBLIOGRAFIE 

Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare 

Legea nr. 82 / 1991 Legea contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare 

Ordinul nr. 1917 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si 

conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice 

si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare 

Ordinul nr. 2021 / 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 

privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi 

pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare 

Ordinul nr. 1792 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor inastitutiilor publice, precum si organizarea, 

evident si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

Legea nr. 15 / 1994 – privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si 

necorporale, cu modificarile si completarile ulterioare 

Hotararea nr. 841 / 1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a 

bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare 

Legea nr. 22 / 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea 

in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste, cu modificarile si 

completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Ordinul nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

OUG 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

 

Detalii se pot obtine la: 
sediul institutiei: strada Florilor nr.10/ A / 1 municipiul Bacau, judetul Bacau 

telefon: 0234/ 584050 , 0234/ 533799 interior 14 si pe site-ul institutiei : 

www.ambulantabacau.com (se utilizeaza browser-ul Internet Explorer)  

 

 

                                          MANAGER GENERAL, 

                                                  Dr. Aura Crețu 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


