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          Serviciul de Ambulanță Județean Suceava (telefon 0230514602), organizează 
concurs pentru ocuparea unui post vacant de MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ DE 
FAMILIE cu normă întreagă la COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ 
MEDICALĂ DE URGENȚĂ ȘI TRANSPORT MEDICAL ASISTAT - Stația 
centrală Suceava. 
            Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte: 

 a) cererea în care se menționează postul pentru care se dorește să candideze; 
 b) copia de pe diploma de medic și adeverință/certificat de confirmare în gradul 
profesional; 
 c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în 
curs; 
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile 
prevăzute la art.455alin.(1) lit.e sau f, la art.541 alin.(1) lit.d) sau e) respectiv la 
art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 la Ordin 
nr. 869 din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi 
desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, 
farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a 
funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile 
sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare 
publice cu paturi ; 
 f) cazierul judiciar; 
 g) certificat medical din care să rezulte ca este apt din punct de vedere fizic și 
neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; 
 h) chitanța pentru plata taxei de concurs este de 150 lei și se achită la casieria 
instituției; 
 i) copia actului de identitate în termen de valabilitate; 
Documentele prevăzute la lit.d).f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar 
în termen de valabilitate; 
La concurs se pot prezenta medici specialiști în specialitatea medicină de familie; 
 
       Tematica de concurs:  
 

1. Bazele medicinei de familie, vol I, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2001, 
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2. Ghid practic de medicina familiei, A. Restian, M. Mateescu, Ed. Universitara 
C.Davila Buc., 1998, 
3. Medicina familiei, A. Jompan, Ed. Helicon, Timisoara, 1998, 
4. Diagnostic si tratament în practica medicala, L. Tierney, S.J. McPhee, M.A. 
Papadakis, Ed. Stiintelor Medicale, Buc., 2001, 
5. Bazele medicinei de familie, vol. II, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2002, 
6. Bazele medicinei de familie, vol. III, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2002, 
7. Ghid de practica medicala, vol. I, Ed. Infomedica, Buc., 1999, 
8. Esentialul în pediatrie, E. Ciofu, C. Ciofu, Ed. Amaltea, Buc., 2000, 
9. Ghid de practica medicala, vol. II, Ed. Infomedica, Buc., 2001, 
10.Urgențe in medicină – Dr. Nicolae Ursea 2009, 
11.Protocoale și ghiduri actuale în medicina de urgență – Dr. Cimpoeșu Diana, 2011, 
12.Practica medicinei de urgență – Dr. Luciana Rotaru 2015, 
13.Ghiduri în resuscitare 2010, 
14.Legea 95/2016 privind  reforma în domeniul sănătății *actualizată*, 
15.H.G.857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din 
domeniul sănătății publice, 
16.Ordin nr.1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al 
pacientului critic, 
17.Ordin nr.1092/2006 privind stabilirea competențelor și atribuțiile echipajelor 
publice de intervenții de diferite niveluiri în faza prespitalicească, 
18.Ordin nr.2011/2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență 
prespitalicească, 
19.Ordin nr.2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale 
titlului IV,,Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor 
calificat” din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. 
 

     Înscrierile se fac în termen de 15 zile de la apariția anunțului, iar concursul se 
organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile  și  90 de zile de la publicarea 
anunțului în Viața Medicală.” 
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