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 Serviciul de Ambulanta Jud. Bacau cu sediul in str. Florilor, nr. 10, sc. A, ap. 1, 

organizeaza in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare 

concurs in perioada 26 - 30.01.2018 pentru ocuparea urmatorului post cu contract 

individual de munca pe perioadă nedeterminată: 

 

- Secretar dactilograf IA– 1 post pentru Secretariat ( 3 ani si 6 luni vechime în activitate) 

 

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

17.01.2017, 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 bacalaureat, original si copie; 

- Diplomă/Atestat/Certificat care să ateste dobândirea cunoștințelor de operare calculator; 

- Copia actelor prin care si-a schimbat numele, dupa caz; 

- Documente care atestă o vechime în activitate (copie carte de muncă sau adeverință/ 

REVISAL)  

- 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; 

- Dovada achitare tarif inscriere concurs; 

- Dosar carton cu șină. 

 

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 
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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  18.01.2018, pana 

la ora 10,00;  

 

2. Depunere contestatii rezultate selectie dosare de inscriere - 18.01.2018, pana la ora 14,00;  

 

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

concurs si afisare rezultate contestatii -   19.01.2018, ora 11,00; 

 

 

Probele concursului: 

 

7. Proba scrisa va fi sustinuta in data de 26.01.2018 ora 10,00 la sediul institutiei noastre din 

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

- 26.01.2018 intervalul orar  10,00 – 12,00 - sustinere proba scrisa si afisare rezultate proba 

scrisa; 

- 26.01.2018 intervalul orar 13,00 – 15,00 -  depunere contestatii proba scrisa; 

- 29.01.2018 intervalul orar 8,00 - 10,00 - analizare lucrare scrisa si afisare rezultate 

contestatii; 

 

8. Proba practica va fi sustinuta in data de 26.01.2018 ora 10,00 la sediul institutiei noastre 

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

anterioara 

-  29.01.2018  intervalul orar 10,00 – 12,00 - sustinere proba practica si afisare rezultate 

proba practica; 

-  29.01.2018  intervalul orar 13,00 -  15,00 - depunere contestatii proba practica; 

- 30.01.2018 intervalul orar 8,00 – 10,00 -  analizare proba practica si afisare rezultate 

contestatii; 

 

9. Interviul va fi sustinut in data de 30.01.2018 ora 10,00 la sediul institutiei noastre din 

strada Florilor nr. 10, sc. A, ap.1, numai de participantii declarati admisi la probele anterioare 
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- 30.01.2018 intervalul orar 10,00 – 12,00 – sustinere interviu si afisare rezultate la interviu; 

- 30.01.2018 intervalul orar 13,00 - 15,00 – depunere contestatii interviu; 

- 31.01.2018 intervalul orar 8,00 - 10,00 – analizarea interviului si afisare rezultate 

contestatii; 

 

10.  Rezultate finale concurs 

- 31.01.2018 ora 12,00 – afisare rezultate finale 

 

Criterii pentru ocuparea postului 

- Cunostinte operare PC (WORD, EXCEL); 

- Disponibilitate pentru munca peste programul normal de lucru; 

- Cunostinte privind administrarea si intocmirea corespondentei; 

- Cunostinte de gramatica a limbii romane; 

 

Conditii generale si specifice prevazute in fisa postului  

 

Atribuţiile postului:   

- Executa lucrari de registratura generala – sortarea, inregistrarea, datarea, distribuirea 

corespondentei in ziua in care este primita 

- Inregistreaza corespondenta externa in momentul sosirii in Registrul de intrare–iesire a 

corespondentei si o prezinta managerului general la mapa corespondentei in aceeasi zi  

- Informeaza telefonic managerul general, daca este cazul, despre documentele cu caracter 

urgent 

- Gestioneaza lucrarile de corespondenta primite si emise de unitate, lectureaza 

corespondenta primita, o prezinta managerului general, o inregistreaza, o repartizeaza si 

urmareste rezolvarea corespondentei primite, intocmeste raspunsuri pe baza documentarii 

prealabile, dactilografiaza, prezinta la semnat corespondenta cu materialul de baza, 

pregateste corespondenta pentru expediere si asigura expedierea corespondentei de indata 

sau in aceeasi zi 

- Claseaza documentele cu pastrarea lor separata in mapa speciala, organizeaza si asigura 

buna functionare a secretariatului 

- Expediaza la timp, in functie de numarul de inregistrare din Registrul intrare–iesire si de 

data in care corespondenta a fost depusa la secretariat pe baza de semnatura de catre 

salariatii care au de trimis corespondenta,  prin curier si posta corespondenta cu forme 

legale 

- Corespondenta se va transmite astfel: in aceeasi zi pentru corespondenta obisnuita depusa 

la secretariat pana la ora 14,30 (de luni pana joi) si ora 12,00 (vineri) si pentru cele cu 

caracter urgent, prioripost depuse pana la ora 10,00 (de luni pana vineri); ziua urmatoare 

pentru documentele depuse dupa orele mentionate mai sus 

- Gestioneaza timbrele postale cu predarea borderoului postal in original si justificarea lor 

in cadrul compartimentului financiar-contabilitate 

- Inregistreaza petitiile in registrul de evidenta a petitiilor, dupa repartizarea de catre 

conducerea unitatii, urmarind rezolvarea lor in termenele stabilite 

- Asigură evidenţa unităţilor şi serviciilor medicale, a unitatilor administrativ teritoriale si a 

altor parteneri: denumirea, nominalizarea conducerilor, adresele complete şi numerele de 

telefon ale unităţilor şi conducerilor acestora  

- Multiplica materialele provenite de la conducere sau de la compartimentele unitatii, 

utilizeaza calculatorul, masinile de copiat 
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- Anunta persoanele convocate cu privire la data si ora sedintelor 

- Difuzeaza in unitate deciziile si instructiunile cu caracter de circulara, a notelor interne, 

etc. pe baza de semnatura 

- Intocmeste la calculator diferite lucrari la solicitarea conducerii unitatii 

- Pastreaza confidentialitatea tututror documentelor ce trec prin secretariat 

- Tine evidenta necesarului de consumabile si intocmeste referatul cu necesarul de rechizite 

pentru secretariat pe baza justificarii lor 

- Tine evidenta delegatiilor si a deplasarilor prin inregistrarea in registre separate si 

pastrarea la cotor a unui exemplar al foii de deplasare, delegare 

- Primeste si transmite legaturile telefonice catre compartimentele unitatii si face legaturile 

cu exteriorul unitatii 

- Gestionarea casutei de e-mail office@ambulantabacau.com  

- Instiinteaza conducerea unitatii de existenta unor nereguli si lipsuri in desfasurarea 

activitatilor si propune masuri de prevenire a lor 

- Implementeaza procedurile operationale aprobate pe domeniul sau de activitate 

- Propune si participa la actualizarea procedurilor operationale aprobate pe domeniul sau de 

activitate 

- Păstrează secretul de serviciu  

- Informaţiile care constituie secrete de serviciu vor fi accesate şi gestionate conform 

standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate (preda functionarului de 

securitate desemnat documentele primite pe care se mentioneaza secret de serviciu fara a 

le inregistra si fara a le deschide) 

- Preda lucrarile pe timpul concediului odihna, medical, fara plata, invoiri, etc persoanei 

loctiitoare 

- Respecta NPM, PSI conform anexei la fisa postului 

- Respecta RI, ROF si alte norme cu caracter legislativ specifice unitatii 

 

Responsabilitati  

- raspunde de indeplinirea atributiilor de serviciu cu constiinciozitate si in termenele 

stabilite 

- raspunde de pastrarea Registrului de intrare–iesire a corespondentei si opereaza in acest 

registru personal. Nu se admit alte persoane care sa opereze in registrul de intrare – iesire 

a corespondentei. 

- raspunde de buna intretinere si utilizare a echipamentelor de calcul cu care lucreaza 

- raspunde de buna gestionare a casutei de e-mail office@ambulantabacau.com  

- respecta hotararea Comitetului director nr. 6 din data de 26.09.2008 cu privire la 

Regulamentul intern al circuitului documentelor si actelor interne, insusit sub semnatura 

olografa  

- raspunde de utilizarea legala a stampilelor (conducerea unitatii – stampila rotunda; 

inregistrare secretariat – stampila dreptunghiulara) 

- raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces 

- indeplineste functia de gestionar pentru bunurile primite pe subinventar, conform listelor 

de inventariere 

- indeplineste orice alta sarcina data de conducerea unitatii in limita competentei 

profesionale   

- nerespectarea sarcinilor din fisa postului poate aduce sanctiuni disciplinare conform 

Codului muncii 
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TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR DACTILOGRAF 

IA 

BIBLIOGRAFIE : 

 

1. Codul de conduita al personalului din SAJ Bacau; 

2. Legea 53/2003 – Codul muncii republicata (Contractul individual de munca, 

Raspunderea disciplinara); 

3. Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 

4. Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

5. Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare 

a petitiilor, modificata si completata prin Legea nr. 233/2002;  

6. Legea nr.95/2006 cu modificari si completari ulterioare – Titlul IV privind sistemul 

national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat ; 

 

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 Cretu 
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