
 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ SUCEAVA  

Str. Scurtă nr. 3 Mun. Suceava 

Tel. 0230.514602 – Fax 0230.514602   

e-mail: ambulantasv@gmail.com 

Nr. 604 din 18.01.2017                                              APROBAT, 

                                                                                    Manager general interimar 
                                                       ANUNȚ 

       Serviciul de Ambulanță Județean Suceava scoate la concurs în data de 16 februarie 2017 următăarele 

posturi vacante: 

- un post vacant temporar de asistent medical debutant (S), la Substația Gura Humorului 

- un post vacant de asistent medical principal (PL), la Stația Suceava. 

Concursul va avea loc în data de 16.02.2017 ora 10.00 la sediul unității din strada Scurtă nr.3  Suceava. 

    Dosarele se depun până pe data de 08.02.2017 ora 15.00 la birou RUNOS. 

   Relații la telefon 0230/514602 și la birou RUNOS. 

Bibliografie: 

  -Urgențe medico-chirurgicale-Lucreția Titircă, 

  -Ghidurile in Resuscitare 2010 ale Consiliului European al Resuscitării.  

      Legislație: 

 -Legea nr.95/2006 privind reforma domeniul sănătății, 

 -Ordinul nr.2021/2008 privind normele de aplicare ale Titlu IV ,,Sistemul național de urgență și prim ajutor 

calificat’’ din Legea 95/2006, 

 -Ordinul nr.1092/2006 privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor publice de diferite niveluri în 

faza prespitalicească, 

 -Ordinul nr.1091/2006 privind aprobarea  protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic. 

  -Ordinul nr.2011/2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească, 

 -Hotărârea nr.857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății 

publice, 

 -Hotărârea nr.258/2004 privind completarea art.59 alin.(1)din Hotărârea nr.857/2011 privind stabilirea și 

sancționarea contravențiilor din domeniul sănătății publice, 

 -Ordonanța de urgență nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență ,precum 

și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a  Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de urgență, 

 -Ordinul  nr.62/2014 privind modificarea Ordinului MS/MI nr.168/418/2008 pentru aprobarea Metodologiei de 

raportare a cazurilor și evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanță, 

 -Ordinul nr.69/2014 privind condițiile de exercitare de către MS și DSU din cadrul MAI a controlului operațional 

și a inspecției activității serviciilor de ambulanță și UPU/CPU și pentru aprobarea modalităților și procedurilor de 

monitorizare a serviciilor de ambulanță și UPU/CPU.  

 Secretar comisie  Ref.Lăcrămioara Miron                

 


