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ANUNȚ
Serviciul de Ambulanta Jud. Bacau cu sediul in str. Florilor, nr. 10, sc. A, ap. 1, angajează
fără concurs, in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea 55/2020 și cu respectarea
Metodologiei prevăzute de OMS 905/2020, personal pentru următoarele posturi cu contract
individual de muncă pe perioadă determinată:
-

Asistent medical farmacie debutant – 1 (un) post pentru Staţia Bacău – Punct
Farmaceutic

Dosarele complete de înscriere se primesc în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la publicarea
prezentului anunț, respectiv în data de 06 – 07.10.2021 (miercuri – joi) în intervalul în intervalul
orar 10.30 - 15.30 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 bacalaureat;
- Diploma de scoala sanitara postliceala in calificarea asistent medical farmacie, original si copie;
- Autorizatie de libera practica vizata pe anul 2021 original si copie (in cazul în care a avut
activitate în specialitate);
- Aviz de participare la concurs eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. – filiala Bacau;
- 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;
- Curriculum vitae – model european;
- Declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal;
- Declarație pe propria răspundere că la data depunerii nu este infectat COVID19;
- Declarație pe propria răspundere că nu a colaborat cu vechea securitate;
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, iar dosarul depus este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa
dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării interviului, sau data
încheierii contractului de muncă pe perioadă determinată, după caz.
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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.
Procedura de selecție a candidaților se va realiza astfel:
1. Selecția dosarelor depuse și afisarea rezultatelor privind selectarea dosarelor va avea loc
în data 08.10.2021, până la ora 10,00;
2. Depunere contestații privind rezultatele selecției dosarelor în data de 08.10.2021, în
intervalul în intervalul orar 10.30 - 12.30 la Compartiment RUNOS;
3. Reverificarea îndeplinirii de către candidatul constestator a condițiilor privind depunerea
dosarelor și afisare rezultate contestații – 08.10.2021, ora 13,00;
În situația în care se constată că există mai multe dosare validate de către comisie decât
posturi disponibile, departajarea candidaților se va face prin susținerea unui interviu.
Data estimată pentru susținerea probei interviu, în vederea departajării candidaților este
11.10.2021 începând cu ora 11,00 la sediul institutiei noastre din strada Florilor nr. 10, sc. A, ap.1.
4. Rezultate finale selecție candidați – 11.10.2021 ora 15,00 – afisare rezultate finale.
Conditii generale si specifice prevazute in fisa postului
Atribuții generale:
 este obligat sa cunoasca prevederile legilor si normelor ce reglementeaza activitatea pe
profil si sa actioneze pentru aplicarea lor cu strictete in munca specifica de aprovizionare si
desfacere a medicamentelor de uz uman;
 are datoria de a lua masurile necesare pentru organizarea activitatii la nivel superior si pe
baza criteriilor de calitate si eficienta;
 este obligat sa-si insuseasca permanent elementele de noutate in domeniul farmaceutic;
 respecta ordinea si disciplina la locul de munca, programul de lucru si normele de conduita
;
 ia masuri de asigurare a secretului si confidentialitatii activitatii la nivelul farmaciei ;
 asigura pastrarea si apararea integritatii patrimoniului farmaciei si contribuie la dezvoltarea
lui;
 respecta normele de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor in cadrul farmaciei, ia
masuri de preintampinare si inlaturare a oricaror situatii care ar putea pune in pericol viata,
integritatea corporala sau sanatatea oamenilor ori a bunurilor materiale ;
 participa la programe de instruire profesionala ;
 participa la activitatea de farmacovigilenta .
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Atribuții specifice:
 asigura aprovizionarea, conservarea si eliberarea produselor medicamentoase;
 efectueaza receptia cantitativa si calitativa a produselor medicamentoase de uz uman,
asumandu-si raspunderea pentru integritatea lor;
 asigura inventarierea lunara a stocului de medicamente si materiale sanitare si transmite
informatiile necesare catre compartimentul contabilitate;
 asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentatiei justificative a farmaciei din
domeniul financiar - contabil;
 inventariaza stocul de produse medicamentoase si farmaceutice
existent si informeaza
asupra necesarului , completand lunar si ori de cite ori este nevoie referate de achizitie.in vederea
completarii acestuia.
 tine evidenta speciala, in registre separate,a substantelor toxice si stupefiante.
 elibereaza medicamente si materiale sanitare in substatiile apartinand S.A.J. Bacau
periodic,in functie de necesitate,conform documentelor de eliberare(referate,bonuri) completate
corespunzator si avizate de catre seful de compartiment si managerul general.
 aprovizioneaza constant si ritmic aparatul de urgenta din Statia Centrala.in asa fel incat sa
existe permanent cantitati suficiente de medicamente si materiale sanitare.
 verifica permanent termenul de valabilitate al medicamentelor si materialelor
sanitare,anuntand si schimband la timpul potrivit(cu aprobarea prealabila a conducerii),orice produs
avand termenul de valabilitate expirat.
Pentru situația în care candidații vor trebui departajați prin intermediul susținerii unui
interviu (numărul dosarelor validate depășește numărul de posturi disponibile), planul de
interviu va fi realizat în conformitate cu următoarele:
TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT FARMACIE
1. Legea nr. 266/ 2008 republicata – Legea farmaciei;
2. Ordonanta 962/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea, organizarea si
functionarea farmaciilor si drogheriilor;
3. Ghid de farmacologie pentru asistenti medicali si asistenti de farmacie, Crin Marcean,
Vladimir Manta Mihailescu - Editura All, 2011;
4. Legea nr. 339/ 2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor
stupefiante si psihotrope;
5. H.G. nr. 1915/ 2006 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 339/ 2005;
6. Codul de Etica si Deontologie al asistentului medical generalist, moasei si asistentului
medical din Romania;
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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

