SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN
SUCEAVA
Nr.11837/ 11.12.2018

Manager general,
Se aprobă

ANUNT
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava scoate la concurs în data de 15.01.2019 ora
10.00 un post vacant temporar de asistent medical generalist (PL) la Substația de
Ambulanță Câmpulung Moldovenesc, un post de asistent medical generalist (PL) la
Substația de Ambulanță Rădăuți și un post de asistent medical generalist (PL Stația
Suceava.
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 ;
diploma de Scoală Postliceală Sanitară sau echivalent
diploma de grad principal PL.
vechime de minim 6 luni în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor :
15 ianuarie 2018 ora 10,00 probă scrisă ;
data și ora probei practice și proba interviu , vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere se vor depune până pe data de 07.01.2019 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 după diplomă/adeverință scoală postliceală sanitară;

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.;
curriculum vitae ;
taxă de concurs.
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.
-Codul de conduită al personalului contractual.
Relații suplimentare la Sediul S.A.J. Suceava Str.Scurtă nr.3,

Biroul RUNOS sau la telefon 0230514602, 0728788609.
Secretar comisie Referent Lăcrămioara Miron

