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

ANUNȚ
Serviciul de Ambulanta Jud. Bacau cu sediul in str. Florilor, nr. 10, sc. A, ap. 1,
organizeaza concurs in perioada 07 - 15.07.2022 pentru ocuparea urmatorului post cu
contract individual de munca pe perioada nedeterminată:
Economist gradul II – 1 post (vechime in specialitate de minim 6 luni) – Serviciul
aprovizionare, achizitii publice, transport, administrativ, paza, psi.
Dosarele complete de înscriere se primesc la compartimentul RUNOS între 15.06 –
28.06.2022 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 licenta profil economic;
- 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;
- Permis conducere categoria B;
- 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;
- 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

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 scrisă
– minim 50 de puncte
proba practică
– 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 29.06.2022, până
la ora 12,00;
2. Depunere contestații rezultate selecție dosare de inscriere – 30.06.2022, până la ora 12,00;
3. Verificarea îndeplinirii de către candidatul constestator a condițiilor pentru participare la
concurs și afisare rezultate contestații - 01.07.2022, ora 12,00;
Probele concursului:
7. Proba scrisa va fi sustinuta in data de 07.07.2022 ora 10,00 la sediul institutiei noastre din
strada Florilor nr. 10, sc. A, ap.1
- 07.07.2022 intervalul orar 10,00 – 13,00 - sustinere proba scrisa si afisare rezultate proba
scrisa;
- 07.07.2022 intervalul orar 13,30 – 16,00 - depunere contestatii proba scrisa;
- 08.07.2022 intervalul orar 8,00 - 12,00 – analiză contestații lucrare scrisă și afisare rezultate
contestații;
8. Proba practică va fi sustinuta in data de 11.07.2022 ora 10,00 la sediul institutiei noastre
din strada Florilor nr. 10, sc. A, ap.1, numai de către participanții declarați admisi la proba
anterioară
- 11.07.2022 intervalul orar 10,00 – 13,00 - sustinere proba practică și afișare rezultate proba
practică;
- 11.07.2022 intervalul orar 13,30 - 16,00 - depunere contestații proba practică;
- 12.07.2022 intervalul orar 8,00 – 10,00 - analiză contestații proba practica si afisare
rezultate contestatii;
9. Interviul va fi susținut în data de 13.07.2022 ora 10,00 la sediul institutiei noastre din
strada Florilor nr. 10, sc. A, ap.1, numai de participantii declarati admisi la probele anterioare
- 13.07.2022 intervalul orar 10,00 – 13,00 – susținere interviu și afisare rezultate la interviu;
- 13.07.2022 intervalul orar 13,30 - 16,00 – depunere contestatii interviu;
- 14.07.2022 intervalul orar 8,00 - 10,00 – analiză interviu și afisare rezultate contestații;
10. Rezultate finale concurs
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- 14.07.2022 ora 12,00 – afisare rezultate finale
Conditii generale si specifice prevazute in fisa postului
Respectă programul de lucru, ROF și ROI;
Respectă normele de protecția muncii și PSI;
Execută întocmai și la timp obligațiile de serviciu ce ii revin;
Foloseste integral si cu maximă eficiență timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de
serviciu;
Înstiințează sefii ierarhici superiori de existența unor nereguli și lipsuri în buna desfășurare a
activităților și propune măsuri de prevenire a lor;
Menține ordinea și curățenia la locul de muncă;
Urmărește permanent ridicarea nivelului pregătirii profesionale, în vederea realizării
sarcinilor repartizate;
Participă la inventarierea anuală a patrimoniului sau atunci cand este cazul;
Participă la organizarea sistemului informațional al unității, urmărind folosirea cât mai
eficientă a datelor contabile;
Gestionează activități din sfera administrativă, precum și SSM si PSI;
Desfășoară activități privind acordarea vizei de control financiar preventiv;
Efectuează deplasări în cadrul substațiilor aparținând Serviciului de Ambulanță Județean
Bacău pentru asigurarea bunei organizări precum și verificarea situațiilor legate de
administrarea clădirilor, a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar.
Respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate, reglementarilor pentru situatii
de urgenta, prevederile cuprinse in ROI si CCM si Legea nr. 477 / 2004 privind codul de
conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
Respecta regulile de disciplina a muncii in unitate, secretul de serviciu, loialitate fata de
unitate ;
Are obligatia ca cel putin din 2 in 2 ore sa verifice corespondenta de pe e-mailurile pe care le
foloseste.
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Indeplineste si alte sarcini ori de cate ori este nevoie la solicitarea factorilor de decizie.
BIBLIOGRAFIE
Legea nr.95/2006 cu modificari si completari ulterioare – Titlul IV;
Legea 53/2003 cu modificari si completari ulterioare;
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. 923 / 2014 republicat, cu modificari si completari ulterioare;
Legea 319 / 2006 cu modificari si completari ulterioare;
HG 1425 / 2006 cu modificari si completari ulterioare;
Legea 307 / 2006 cu modificari si completari ulterioare;
Ordin MAI 163 / 2007 cu modificari si completari 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;
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;
Detalii se pot obține la:
sediul institutiei: strada Florilor nr.10/ A / 1 municipiul Bacau, judetul Bacau
telefon: 0234/584050, 0234/533799 interior 14 si pe site-ul
www.ambulantabacau.com (se utilizeaza browser-ul Internet Explorer)
MANAGER GENERAL,
Dr. Aura Crețu
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institutiei:

