SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN
SUCEAVA
Nr.4689 din 25.05.2017

ANUNT

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava scoate la concurs în data de 15.06.2017
ora 10,00:
- (un post) vacant temporar de șofer autosanitară II la Substația de Ambulanță
Solca,
Condiţii de participare generale :
- are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținînd Spațiului Economic European și domiciliul în România ;
- cunoaște limba română, scris și vorbit ;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
- are capacitatea deplină de exerciții ;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile
sanitare abilitate ;
- îndeplinește condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor posturilor scoase la concurs ;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu
serviciul,care împedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării
funcției
-

diplomă de bacalaureat ;
permis conducere categoriile BC
vechime de 6 ani șofer profesionist sau 3 ani șofer autosanitară II
diploma de absolvire curs ambulanțieri.

Concursul se va organiza conform calendarului următor :

- 15 iunie 2017 ora 10,00 probă scrisă ;
- data și ora probei practice și interviu vor fi comunicate ulterior
Dosarele de înscriere se vor depune până pe data de 07.06. 2017 ora 15,00 și
vor conține :
- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice
organizatoare ;
- copia și originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea , potrivit legii ;
- copie și originalul după diploma de bacalaureat ;
- copia și originalul permisului de conducere(față-verso);
- copie diplomă absolvire curs ambulanțier ;
- carnet de muncă sau adeverință care atestă vechimea în muncă, în alte
meserii/sau specialitatea studiilor în copie și original);
- copie certificat căsătorie unde este cazul;
- cazier judiciar;
- adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de
unități sanitare abilitate.;
- examen pshiologic
- curriculum vitae ;
- taxă de concurs
Bibliografie :
1.LEGISLAȚIE RUTIERĂ
-O.U.G.nr.195/2002 cu modificările și completările ulterioare privind circulația
pe drumurile publice
-H.G.R.nr.1391/2006 privind regulamentul de aplicare a O.U.G.nr.195/2002.
2.ÎNTREȚINEREA ȘI EXPLOATAREA AUTOVEHICOLULUI
-operațiuni ce se execută la controlul și întreținerea zilnică a
autovehicolului(CIZ)
-chestionar diagnostificare defecțiuni(sistem frânare,mecanism direcție,sistem
transmisie,sistem suspensie,motor,instalație electrică).Întrebări și răspunsuri
pentru ambulanțieri și registratori de urgență,editura RO-MA Sibiu 2014,dr.Horia
Simu,DR.Alina Tărnăuceanu,ing.Dan Pasca.
3.OBLIGAȚIILE AMBULANȚIERILOR
-Ordinul MSP nr2011/22.11.2007,privind unele măsuri de asistență medicală
de urgență prespitalicească.
4.Legea nr.477/2004-CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI A
PERSONALULUI
CONTRACTUAL
DIN
AUTORITĂȚILE
ȘI
INSTITUȚIILE PUBLICE.

Relații suplimentare la Sediul S.A.J. Suceava Str.Scurtă nr.3, Biroul RUNOS sau
la telefon 0230514602,
0728788609.
Secretar comisie Referent Lăcrămioara Miron

Legislaţie rutieră :
-OU nr.195/2002 cu modificările şi completările ulterioare privind circulaţia pe drumurile publice ;
-HG nr.139/2006 privind regulamentul de aplicări a OU 195/2002 ;
-Intreţinerea şi exploatarea autovehiculului (control şi întretinerea zilnică a autovehiculului);
-Diagnostificare defecţiuni ;
-Ordin MSP 2011/2007 – atribuţiile cond.auto privind exploatarea ambulanţei.

Manager general,
Dr.Daniel Martiniuc

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ
JUDEŢEAN SUCEAVA

ANUNT

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava scoate la concurs în data de 14.08.2015
ora 9,00 două posturi de asistent medical principal (PL) :
- 1 post asistent medical principal la Substaţia de Ambulanţă Gua-Humorului ;
- 1 post asistent medical principal la Substaţia de Ambulanţă Fălticeni.
Dosarele se depun la biroul RUNOS până pe data de 11.08.2015 ora 15,00.
Bibliografie
- Urgenţe Medico Chirurgicale „Lucreţia Titircă”
Relaţii la telefon 0230514602 sau birou RUNOS.

Conducerea,

