Spitalul Judeţean de Urgenţă
“Sfântul Ioan cel Nou" Suceava
Nr. ShoJL, /

ANUNŢ
privind organizarea concursului pentru ocuparea a 3 posturi temporar
vacante în afara organigramei pentru
Proiect POCU/91/4 8 109080 “ Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan
cel Nou” Suceava - Centru de excelenţă pentru instruirea personalului
medical implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate în
context transnaţional inovativ”, Cod SMIS 109080
Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sf. Ioan cel Nou” Suceava

Posturile temporar vacante în afara organigramei pentru care se organizează
concursul sunt:
Nr. Crt
Denumirea postului
Nr. de posturi
1

S - 6 Expert identificare, informare şi selectare Grup Ţintă

1

(media de 42 ore/ lună)
2

S - 2 Expert actualizare protocoale ( ghiduri)

1

(media de 20 ore/ lună)
3

S - Coordonator activitate actualizare protocoale si proceduri
(media de 86 ore/lună)

1

TOTAL

3

Concursul se organizează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sfântul
Ioan cel N ou” din Municipiul Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918 nr, 21, constând
din 2 probe: selecţia dosarelor şi interviu în data de 27.02.2020, ora 09.00.
I. Condiţii generate
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit:
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi. după caz. de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care

împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

IL Condiţii specifice:
Nr
Denumirea postului
Crt
1

S - 6 Expert identificare,
informare si selectare
Grup Ţinta

Tarif net

Nr. de
posturi

Codul
ocupational

Nivelul
studiilor

Experienţa

1

242320
specialist in
recrutare

Studii
liceale/

< 5ani

42

< 5 ani

42

3 ani

42

orar

universitare

(media de 42 ore pe luna
fiecare expert)
2

3

S -3 Expert actualizare
protocoale (ghiduri)
(media de 20 ore pe
lună)

1

S - Coordonator
activitate actualizare
protocoale si proceduri

1

(media de 86 ore/luna)
TOTAL

223005
instructor de
educaţie
sanitara

Studii
universitare
/

242403
Organizator/
conceptor/
consultant
formare

Studii
postliceale

studii
liceale

3

III. Dosarul de înscriere !a concurs va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Sf.
Ioan cel Nou Suceava
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,
după caz
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau. după caz. o adeverinţa care sa
ateste vechimea în munca, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor
e) o declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care să-l fac.:
incompatibil cu funcţia pentru care candidează
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cei
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau
de către unităţile sanitare abilitate
g) curriculum vitae

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia. în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Actele prevăzute la literele b), c) si h) vor fi prezentate şi în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
IV. Calendarul de desfăşurare a concursului:
IV. 1. Depunerea dosarelor de concurs
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Registratura Spitalului Judeţean de
Urgenţă "Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. în termen de 10 zile lucrătoare de la data
afişării anunţului. re>pe^:i\ până in data de 20.02.2020, ora 16.00. după ce vor fi
verificate în pre.: ab de către -ecretarul comisiei de concurs;
IV.2. Selecţia dosarelor de concurs
In termer. ce maximum trei zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a dosare r. c> misia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs
pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.
IV.3.Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor
Rezultatele se ectării d sarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei
de concurs, cu menţ une.......idmis" sau ,.respins”, însoţită, după caz, de motivul
respingerii, la '. c u . Spitalului iudeţean de urgenţă "Sfântul Ioan cel Nou”Suceava,
precum şi pe pagina de internet a autorităţii publice, un it'.spitaluljudeteansuceava.ro.
După afişarea rezultatei m obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot
depune contestaţie ir. termen de cel mult două zile lucrătoare de la data afişării
rezultatului selecţiei di sarel r. sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de
la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul
Spitalului judeţean de urgenţă Suceava, precum şi pe pagina de internet a autorităţii
publice. www.spitaluHudeteansuceava.ro.. imediat după soluţionarea contestaţiilor.

IV.5. Proba Interviul
Interviul se susţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava, din
municipiul Suceava. B-dul 1 Decembrie 1918 nr 21, în data de 27.02.2020 ora 09.00.
IV.6. Comunicarea rezultatelor la proba interviu
Comunicarea rezultatelor se face prin specificarea punctajului final al fiecărui
candidat şi a menţiunii ..admis” sau ..respins”, prin afişare la sediul Spitalului judeţean
de urgenţă "Sfântul Ioan cel Nou“Suceava. precum şi pe pagina de internet a autorităţii
publice, www.spitaluliudeteansuceava.ro.. în termen de maximum o zi lucrătoare de la
data finalizării probei.
IV. 7. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba
practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de
cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la
data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest
drept.
Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de
la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul
Spitalului judeţean de urgenţă Suceava, precum şi pe pagina de internet a autorităţii
publice, www.spitalul']udeteansuceava.ro„ imediat după soluţionarea contestaţiilor.
IV. 8. Rezultate finale
Rezultatele finale se afişează la sediul Spitalului judeţean de urgenţă Suceava,
precum şi pe pagina de internet a autorităţii publice, www.spitaluHucieteansuceava.ro,,
în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a
contestaţiilor.
V. Bibliografia de concurs:
1. Manualul beneficiarului - programul operaţional capital uman 2014 - 2020 - axele
prioritare 1 - 6
2. Manual de utilizare MySMIS2014
3. Manual de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2014-2020 în România
4. Metodologia de verificare, evaluare şi selecţie a proiectelor în cadrul programului
operaţional capital uman 2014-2020
5. Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanţării nerambursabile în
cazul neîndeplinirii ţintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor
7.Ghidul Solicitantului
Relaţii suplimentare se obţin sediul Spitalului judeţean de urgenţă Sfântul Ioan
cel Nou Suceava, respectiv la Serviciul resurse umane normare organizare salarizare, ,
telefon: 0230/222098, interior 133.
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Afişat astăzi 06.02.2020

