Spitalul Judeţean de Urgenţă
“Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
Nr.
yf 28.05.2019

ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi vacante
corespunzător funcţiilor contractuale de execuţie
Funcţiile contractuale de execuţie vacante pentru care se organizează concursul sunt:
- 2 posturi vacante de Fiziokinetoterapeut
- 1 post vacant de Kinetoterapeut
-1 post vacant de Psiholog practicant
-1 post vacant de asistent medical generalist PL la Laboratorul de
radiologie si imagistică medicală
-1 post vacant de infirmieră
- 1 post vacant de muncitor calificat III- bucătar
- 5 posturi vacante de îngrijitoare
Concursul se organizează la sediul Spitalului judeţean de urgenţă “Sfântul Ioan cel
Nou” din Municipiul Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918 nr, 21, în data de 20.06.2019,
orele 09.00, proba scrisă şi în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise, proba interviu, conform Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
I. Condiţii generale:
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;
1) 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.
II. Condiţii specifice:
II. 1. Fiziokinetoterapeut
Diploma de licenţa in specialitate
-

- Vechime in specialitate-minim 6 luni
11.2. Kinetoterapeut
- Diploma de licenţa în specialitate
- Vechime in specialitate-minim 6 luni
11.3. Psiholog practicant
- Diploma de licenţă în specialitate
- Vechime în specialitate-minim 1 an vechime ca psiholog stagiar
11.4 Asistent medical generalist cu studiipostliceale
- Diploma de şcoala postliceala sanitară +curs de radioprotectie
- Vechime în specialitate-minim 6 luni, experienţă în operare CT/RMN
11.5 Infirmieră
- Şcoala Generală
- Curs de infirmieră
II. 6 îngrijitoare
- Şcoala Generală
II. 7 Muncitor calificat III-Bucătar
- Şcoala Generală
- Curs de bucătar
- Vechime in specialitate-minim 3 ani
A

III. Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

III.l. Fiziokinetoterapeut/Kinetoterapeut/Psihologpracticant
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
b)
actul de identitate (original si copie) sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c)
documente (original si copie) care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului solicitate de autoritatea publică;
d)
cametul de muncă în copie sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor,;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa medicală de la medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de
vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candidează;
g) curriculum vitae
h) Certificate naştere, certificate căsătorie (original si copie)
i) Recomandare de la ultimul loc de activitate
j) asigurare mal lpraxis
k) certificat de membru, aviz de libera practică
l)
Dosar cu şină, în care se vor arhiva/încorpora documentele solicitate in ordine
menţionate în anunţ;
Actele prevăzute ca fiind original si copie vor fi prezentate şi în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Taxa de participare la concurs - 50 lei (se va achita la casieria unitatii)
III.4.Asistent medical generalist PL

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
b)
actul de identitate (original si copie) sau orice alt document care atestă identitatea
potrivit legii, după caz;
c)
documente (original si copie) care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atest
efectuarea unor specializări, precum şi documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului solicitate de autoritatea publică;
d)
carnetul de muncă în copie sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor,;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa medicală de la medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de
vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candidează;
g) curriculum vitae
h) Certificate naştere, certificate căsătorie (original si copie)
i) Recomandare de la ultimul loc de activitate
j) asigurare mallpraxis
k)
certificat de membru, aviz de libera practică sau adeverinţa de la OAMGMAMR pentr
concurs.
l)
Dosar cu şina, in care se vor arhiva/incorpora documentele solicitate în ordin
menţionate in anunţ;
Actele prevăzute ca fiind original si copie vor fi prezentate şi în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Taxa de participare Ia concurs - 50 lei (se va achita la casieria unitatii)

III.2 - Infirmieră/ îngrijitoare/ Muncitor calificat III - Bucătar
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
b)
actul de identitate (original si copie) sau orice alt document care atestă identitatea
potrivit legii, după caz;
c)
documente (original si copie) care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului solicitate de autoritatea publică;
d)
carnetul de muncă în copie sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa medicală de la medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de
vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candidează;
g) curriculum vitae
h) Certificate naştere, certificate căsătorie (original si copie)
i) Recomandare de la ultimul loc de activitate
j) copie curs infirmieră /copie curs bucatar (original si copie)
l)Dosar cu şina, in care se vor arhiva/incorpora documentele solicitate in ordinea
menţionate in anunţ;
Actele prevăzute ca fiind original si copie vor fi prezentate şi în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Taxa de participare la concurs - 50 lei (se va achita la casieria unitatii)

I V 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,
respectiv până în data de 11.06.2019, între orele 09.00- 12.00, după ce vor fi verificate în
prealabil de către secretarul comisiei de concurs;
IV.2. Selecţia dosarelor de concurs
In termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere
a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza
îndeplinirii condiţiilor de participare.
IV.3. Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de
concurs, cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, 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 o zi lucrătoare de
la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs prevăzut la punctual IV.2.
IV.4. Proba scrisă
Proba scrisă se desfăşoară în data de 20 iunie 2019, ora 09.00, la sediul Spitalului
judeţean de urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou”Suceava, din Municipiul Suceava, Bdul 1
Decembrie 1918 nr.21.
IV. 5. Interviul
Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise, la sediul Spitalului judeţean de urgenţă Suceava, din municipiul Suceava, Bdul 1
Decembrie 1918 nr 21,.
Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă
IV. 6. Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului 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.svitaluliudeteansuceava.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.spitaluliudeteansuceava.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.spitaluliudeteansuceava.ro.. în termen de
maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.
.
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V.Bibliografla pentru concursul de ocupare a funcţiilor contractuale de
execuţie vacante :
Fiziokinetoterapeut
1.”Electroterapie”-Radulescu A.
2. ”Recuperare medicala.Termoterapie”-Cinteza D.
3. ”Terapie ocupationala pentru bolnavii cu defîcente fizice”-Popa Daiana
4. ”Terapie ocupationala in practica medicala”- Traistaru Rodica,Rogoveanu Otilia,Popescu
Roxana
5. ”Kinesiologie”-Sbenghe Tudor
6. .’’Kinesiologie-stiinta mişcării”- Sbenghe Tudor
7. ”Fiziokinetoterapia si recuperarea medicala”-Kiss Iaroslav
8. ”Kinetoterapia profilactica,terapeutica si de recuperare”- Sbenghe Tudor
9. ”Cura balneoclimatica,indicaţii si contraindicatii”-Teleki N.
10. ”Curs de neuroreabilitare”-Rodica Balasa,Smaranda Maier, Anca Motataianu,Zoltan
Bajko,Adrian Balasa
11. ”Traumatologie sportive”-Poenaru D,Matusz P.
12. ”Recupeare cardiovasculara”-Benedek Teodora
13. ”Pneumologie.Recuperarea respiratorie si BFKT in afectiiunile respiratorii”-Jimborean G
14. ”PatoIogia aparatului locomotor”-Antonescu Dinu
15. ”Elemente de ortopedie”-Pop Tudor Sorin

Kinetoterapeut
1. Recuperarea medicala a sechelelor post-traumatice - Editura Medicala - Tudor Sbenghe
2. Corectarea coloanei vertebrale - Editura Medicala - Dinu Antonescu, Corneliu Obrascu,
Alexandrina Ovezea
3. Tehnici de baza in Kinetoterapia - Editura Universităţii Oradea - 2002 - Dorina Florea
4. Fizio-kinetoterapia in recuperarea medicala in afecţiunile aparatului locomotor - Jaroslav
Kiss
5. Exercitii fizice si coloana vertebrala - Editura Sport Turism - Ştefan Birtalan
6. Legea nr.53/2003, cu modificările si completările ulterioare
7. Legea nr.477/2004 - Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si instituţiile
publice

Psiholos Practicant
1. Fundamente in psihologia medicala, Tudose Florin, Editura Fundaţiei „Romania de Miine,,
2. Tratat de psihologie,, Enachescu Constantin, Editura Tehnica, Bucureşti 2000
3. Psihologie clinica si psihoterapie, David Daniel, Editura Polirom, 2006
4. Personalitatea, Dafinoiu Ion, Editura Polirom, Iaşi, 2000
5. Psihoterapii scurte, Dafinoiu Ion, Jeno Laszlo, Editura Polirom, 2005
6. Elemente de psihoterapie, Holdevici Irina, Edittura a - IlI-a, Revizuita si adaugata
7. Codul deontologic al profesiei de psiholog - www.copsi.ro
8. Competentele psihologului clinician - www.copsi.ro
9. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare
10. Legea nr.477/2004 - Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si
instituţiile publice

V. ASISTENT MEDICAL PL
-

L.Titirca - Urgente medico-chirurgicale - Sinteze, Ed.Medicala, Bucureşti 2001

-

Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si moaşei din
Romania, 2005
Legea nr.46/2003 - Drepturile pacienţilor
Legea nr.319/2006 - Securitatea si sanatatea in munca
Ordinul M.S. nr.1226/2012 - Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea
medicala
Ordinul M.S. 1101/2012 - Norme de supraveghere , prevenire si limitare a
infecţiilor associate asistentei medicale in unităţile sanitare
Lucretia Titirca - Ghid de nursing - Editura Medicala, Bucureşti 2002
Legea nr.53/2003, cu modificările si completările ulterioare
Legea nr.477/2004 - Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile
si instituţiile publice
Ordin nr.961/2016 - Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in
unităţile sanitare
Ordin nr.H42/2013-privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi
medicali generalişti

I I I . MUNCITOR CALIFICAT - III —BUCATAR- BLOC ALIMENTAR
1. Noţiuni Fundamentale de Igiena ( Manual Pentru Lucratorii Din Sectorul Alimentar)
2. Legea Nr.53/2003 - Cu Modificările Si Completările Ulterioare
3. Legea Nr.319/2006 - Securitatea Si Sanatatea In Munca
4. Legea nr.477/2004 - Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si
instituţiile publice
5. Ordin nr.961/2016 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare publice si private

INFIRMIERĂ/ÎN GRIJITOARE
1.Legea nr.477/2004 - Codul de conduita a personalului contractual din unităţile si instituţiile
publice
2.0rdin nr.961/2016 - Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unităţile
sanitare,
3.Legea nr.319/2006 - securitatea si sanatatea in munca
4.0rdinul MS nr.1226/2012 - Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicala
5.0rdinul M.S. nr. 1101/2012 - Norme de supraveghere , prevenire si limitare a infecţiilor
associate asistentei medicale in unităţile sanitare
6. Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare
7. Ghid practic de management al expunerii accidentale la produse biologice - Bucureşti, 2004

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.

Afişat astăzi
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