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. 8740 din 26.08.2019

ANUNȚ

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 19-23.09.2019 pentru ocuparea urmatorului post cu
contract individual de munca pe perioada determinată:
Ingrijitor – 1 post pentru Staţia Bacău
Dosarele complete de înscriere se primesc la compartimentul RUNOS între 28.08 –
11.09.2019 în intervalul orar 10.00 - 15.00 luni – joi și 8.00 - 10.00 în ziua de vineri, la
Compartiment RUNOS.
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 absolvire a invatamantului general obligatoriu ( 10 clase );
- 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.
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 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 scrisă
- Proba practică
- 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 următor:
1. Selectare dosare si afisare rezultate selectare dosare de inscriere in data 12.09.2019,
până la ora 12,00;
2. Depunere contestații rezultate selecție dosare de inscriere – 13.09.2019, până la ora
12,00;
3. Verificarea îndeplinirii de către candidatul constestator a condițiilor pentru participare
la concurs și afisare rezultate contestații - 16.09.2019, ora 12,00;
Probele concursului:
7. Proba scrisa va fi sustinuta in data de 19.09.2019 ora 11,00 la sediul institutiei noastre
din strada Florilor nr. 10, sc. A, ap.1
- 19.09.2019 intervalul orar 11,00 – 12,00 - sustinere proba scrisa si afisare rezultate
proba scrisa;
- 19.09.2019 intervalul orar 13,00 – 15,00 - depunere contestatii proba scrisa;
- 20.09.2019 intervalul orar 8,00 - 10,00 – analizare contestații lucrare scrisă și afisare
rezultate contestații;
8. Proba practică va fi sustinuta in data de 20.09.2019 ora 11,00 la sediul institutiei
noastre din strada Florilor nr. 10, sc. A, ap.1, numai de către participanții declarați admisi
la proba anterioară
- 20.09.2019 intervalul orar 11,00 – 13,00 - sustinere proba practică și afișare rezultate
proba practică;
- 20.09.2019 intervalul orar 13,00 - 15,00 - depunere contestații proba practică;
- 23.09.2019 intervalul orar 8,00 – 10,00 - analizare contestații proba practica si afisare
rezultate contestatii;
9. Interviul va fi susținut în data de 23.09.2019 ora 11,00 la sediul institutiei noastre din
strada Florilor nr. 10, sc. A, ap.1, numai de participantii declarati admisi la probele
anterioare
- 23.09.2019 intervalul orar 11,00 – 13,00 – susținere interviu și afisare rezultate la
interviu;
- 23.09.2019 intervalul orar 13,00 - 15,00 – depunere contestatii interviu;
- 24.09.2019 intervalul orar 8,00 - 10,00 – analizarea interviului și afisare rezultate
contestații;
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10. Rezultate finale concurs
- 24.09.2019 ora 11,00 – afisare rezultate finale
Conditii generale si specifice prevazute in fisa postului
ATRIBUTII:
Asigura si intretine curatenia in cadrul Statiei Centrale si Birouri TESA.
IN STATIA CENTRALA efectueaza urmatoarele lucrari de curatenie :
Zilnic, preia gunoiul menajer din birouri, camera medici, camera asistenti, camera
dispecerat, camera ambulantieri, grupuri sanitare;
Zilnic asigura si intretine suprafetele curate prin efectuarea, dupa caz, a lucrarilor de
maturare, spalare, igienizare, stergere. In cazul efectuarii lucrarilor de spalare podele,
obligatoriu va atentiona ca suprafata de mers este umeda prin instalare panoului de
avertizare « Atentie podea umeda » ;
Zilnic asigura curatenia in curtea unitatii, efectuand lucrari de maturare, ridicare si
depozitare in locuri special amenajate (pubele de gunoi) a gunoiului provenit din hartii,
plastice, resturi de tigari, crengi de copac si alte obiecte si materiale aruncate sau cazute
ce pot da un aspect neingrijit a perimetrului;
Saptamanal sau ori de cate ori situatia o impune efectueaza lucrari de spalare si
dezinfectie a chiuvetelor, grupurilor sanitare, clantele de la usi, intrerupatoarele de la
lumina si prize; se asigura ca peretii si tavanul sa nu aiba panze de paianjan, in acest scop
folosind peria telescopica sau matura.
O data pe luna spala geamurile.
Efectueaza la solicitarea asistentului sef curatenia si dezinfectia celulei medicale a
autosanitarelor.
LA BIROURI – TESA efectueaza urmatoarele lucrari de curatenie :
De 2 ori pe saptamana asigura curatenia in spatiul destinat birourilor TESA din Bacau,
str. Florilor, efectuand urmatoarele lucrari :
Colecteaza gunoiul menajer din birouri si-l elimina in spatiile special amenajate – pubela
de gunoi
Aspira, matura si spala podele instaland in loc vizibil panoul de avertizare « Atentie
podea umeda » ;
Sterge praful de pe mobilier si ori de cate ori este nevoie de pe pereti si tavan folosind
matura sau peria telescopica ;
Spala si dezinfecteaza chiuveta si grupurile sanitare, clantele de la usi, intrerupatoarele de
la lumina si prizele;
O data pe luna spala geamurile.
Respecta integral timpul de munca conform programului stabilit de institutie (grafic
lunar) ;
Nu lipseste de la program nemotivat sau fara sa anunte conducerea unitatii;
Respecta cu strictete Regulamentul Intern si Contractul Colectiv de Munca
Respecta masurile de securitate si sanatate a muncii si regulile PSI in unitate,
Respecta regulile de disciplina a muncii in unitate, secretul de serviciu, loialitate fata de
unitate ;
Pe timpul serviciului este obligat sa poarte echipamentul de lucru ;
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In desfasurarea activitatii foloseste echipamentul de lucru si articolele de curatenie
specifice fiecarui tip de lucrae.
Are obligatia de a anunta asistentul sef de eventualele neajunsuri privind asigurarea
curateniei.
Solicita prin referat materiale de curatenie si dezinfectie ;
Colecteaza lenjeria murdara din camerele medicilor, asistentilor si ambulantierilor,
intocmind referatul pentru trimiterea la spalat.
Participa la receptionarea lenjeriei primite de la unitatea de splalatorie
Executa si alte sarcini necesare bunului mers al unitatii dispuse de conducerea unitatii.
La intrarea in serviciu sa fie odihnit, sanataos, apt pentru executarea in bune conditii a
sarcinilor de serviciu;
Sa nu se prezinte la serviciu sunb influienta bauturilor alcoolice sau a substantelor
halucinogene ;
Sa nu detina sau sa consume bauturi alcoolice si a altor substante cu efecte psihotrope pe
perioada serviciului ;
Pentru orice problema deosebita informeaza conducerea unitatii ;
Raspunde material si penal in legatura cu munca sa ;
Indeplineste si alte sarcini ori de cate ori este nevoie la solicitarea factorilor de decizie.
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE OCUPARE POST ÎNGRIJITOR
1. Legea nr. 319/2006 – CAP IV – obligatiile lucratorilor ;
2. Legea nr. 53/2003 – TITLUL XI – Raspunderea juridica;
3. OMS nr. 961/2016 – Anexa I – CAP II – Curatenia.
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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