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SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ
« SFÂNTUL IOAN CEL NOU » SUCEAVA
scoate la
CONCURS

A

__

In conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006, ale HGR nr.286/2011 şi Ordinului MS
nr.1470/2011, următoarele funcţii de asistent medical şef pentru:
Secţia Nefrologie;
Secţia Oftalmologie;
Secţia Psihiatrie;
Secţia Neurologie;
Secţia Boli Infecţioase;
Secţia Pneumologie;
Secţia Cronici (îngrijiri paliative);
Serviciul Sterilizare;
Concursul va avea loc la data de 03.03.2020, ora 9,00 la sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă
,,Sfântul Ioan cel Nou ” Suceava, unde se vor depune şi dosarele de înscriere, conform HGR
nr.286/2011, până la data de 24.02.2020, ora 16.00.
Se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

•

este încadrat cu contract de muncă pe durată nedeterminată în Spitalul Judeţean de Urgenţă
,,Sfântul Ioan cel Nou ” Suceava;
este asistent medical principal cu studii PL, SSD, S
are o vechime de cel puţin 5 ani ca şi asistent medical

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
• cererea de înscriere la concurs în care se menţionează funcţia pentru care doreşte să concureze;
• copia xerox după actele de studii;
• copie carte de identitate, certificat naştere, certificat căsătorie;
• cazier judiciar;
• certificat de integritate comportamentală;
• adeverinţă medicală privind starea de sănătate, eliberată de medicul de familie;
• dovada/adeverinţa din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de conducerea
unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea cât şi de OAMGMAMR Suceava;
• copia xerox a certificatul de membru al OAMGMAMR şi avizul anual;
• copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în gradul
profesional de asistent medical principal;
• curriculum vitae;
• recomandare de la locul de muncă;
• calificativul pe ultimii doi ani;
• un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei, laboratorului sau serviciului medical;
• chitanţa de plată a taxei de concurs;
La depunerea dosarelor de înscriere, candidaţii au obligaţia de a prezenta şi originalele actelor
depuse la dosar în copie.
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Bibliografia pentru ocuparea funcţiei de asistent medical şef

• proba scrisă:
1 Legea nr.95/2006 (republicata) privind reforma în domeniul sănătăţii titlul I, II, VII, VIII, XII,
XV, cu modificările şi completările ulterioare.
2 Ordinul M.S.P. nr.870/2004(actualizat) pentru aprobarea Regulamentului privind timpul da munca,
organizarea şi efectuarea gărzilor in unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările
ulterioare.
3 HGR nr. 140/2018 privind pachetul de servicii a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.
4 Ordinul MSP nr.834/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractuluicadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
pentru anii 2018-2019;
5 Ordinul MSP nr.914/2006(actualizat) pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările
ulterioare.
6. Ordinul M.S. nr. 1101/2016 - Norme de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate
asistenţei medicale în unităţile sanitare.
7 Ordinul MSP nr. 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc
servicii medicala în regim de spitalizare continua şi spitalizare de zi.
8 Ordinul MS nr. 1226/2012 reprezentând normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţile medicale.
9 Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă actualizată, cu normele de aplicare.
10 Legea 46/2003 privind drepturile pacienţilor cu modificările ulterioare.
llO rdinul MS nr.1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului
nr.46/2003;
12 HGR 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă.
13 Ordin nr.961/2016 - Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
publice şi private
14 Legea nr.477/2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
15 Legea nr.53/2003, Codul muncii republicat

•

proba practică/intervill: susţinerea unui proiect de îmbunătăţire a situaţiei
existente din cadrul secţiei

