MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SERVICIUL DE AMBULANȚĂ OLT
Str. Aleea Tineretului, nr. 1A, Slatina
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e-mail: ambulantaolt@yahoo.com

NR. 340/11.01.2019

ANUNT
Metodologie de organizare si desfasurare a concursului de
ocupare a 3 (trei) posturi de medic
Serviciul de Ambulanta Olt, scoate la concurs in cf. cu prevederile OMS 869/2015 3 (trei)
posturi de medic specialitatea MG/MF, pe durata nedeterminata, cu norma intreaga;
In cf. art.3 alin 4 anexa 1 OMF 869/2015 se pot inscrie : medic MG cu drept de libera practica,
medic specialist MF, medic primar MG/MF, medic rezident anul III MF:
 2 (doua) posturi pentru statia Amb. Slatina;
 1 (unu) post pentru substatia Amb. Draganesti
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:










cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze;
copie xerox de pe diploma de medic;
adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional;
copie a certificatului de membru cu viza pe anul in curs;
cazier judiciar;
dovada/inscris din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute
in Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
acte doveditoare pentru calculul punctajului prevazut in anexa nr. 3 in baza ordinului
mentionat anterior;
certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si
neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;
chitanta de plata a taxei de concurs (c-val taxa 150 lei);

Actele solicitate vor fi prezentate in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu
acestea.
Procedura de desfasurare a concursului
Pentru ocuparea celor 3 (trei) posturi de medic primar medicina generala, concursul va consta
în următoarele probe: proba scrisă (A), proba practică (B), analiza și evaluarea activității
profesionale și științifice (C).
Probele se susțin în următoarea ordine:
1. analiza și evaluarea activității profesionale și științifice (C);
2. proba scrisă (A);
3. proba practică (B).
C.Calcularea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și
științifice se face de comisia de concurs pe baza documentelor depuse de candidați.
Candidații vor semna de luare la cunoștință a punctajului obținut la analiza și evaluarea activității
profesionale și științifice, înainte de susținerea probelor A și B.
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A. Proba scrisă (obligatorie) se desfășoară pe durata a 3 ore și este:
1. secretă și constă din 10 întrebări alcătuite de comisia de concurs, prin extragerea a 10 subiecte
din tematica probei scrise;
2. eliminatorie, cu un punctaj minim de promovare de: 60,00 de puncte
Fiecare subiect va primi o notă între 0-10 puncte, astfel încât la această probă candidaţii pot
obţine maximum 100 de puncte.
B. Proba practică (în funcţie de particularităţile postului scos la concurs)
La proba practică se pot obţine maximum 100 de puncte, conform unui barem stabilit de comisia
de concurs înainte de începerea probei.
Punctajul minim de promovare este de 60,00 de puncte.
La punctajele obţinute în urma promovării probelor prevăzute la lit. A şi B se va adăuga un
punctaj rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (lit.C), pe baza
documentelor depuse de candidaţi la dosar, conform metodologiei cuprinse în anexa nr. 3 la
ordin.
Catalogul definitiv va cuprinde punctajele de la probele A, B şi C.
Vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au obţinut minimum 120 de puncte
Calendarul de desfasurare a concursului
Nr.
crt
1.
2.

Documente
Publicare concurs in Viata Medicala/site/sediul institutiei
Depunere dosare de inscriere la concurs
(15 zile calendaristice de la publicarea concursului)

3.

Depunere acte pentru eventuale dosare incomplete ( 5 zile lucratoare de la
data finalizarii depunerii dosarelor de inscriere la concurs)

4.
5.
6.

Selectie dosare de inscriere la concurs
Comunicarea rezultatelor selectiei dosarelor de inscriere
Depunere contestatii selectie dosare de inscriere ( 2 zile lucratoare din
momentul afisarii rezultatelor selectiei dosarelor de inscriere)
Analiza contestatii selectie dosare de inscriere ( 2 zile lucratoare de la data
de depunere a contestatiilor)
Comunicarea rezultatelor contestatiei selectiei dosarelor de inscriere
(imediat dupa solutionarea contestatiilor)
Concursul se va desfasura in perioada 31 zile si 90 zile de la publicarea
anuntului (11.01.2019), la o data transmisa de Serviciul de Ambulanta Olt
candidatilor cu dosare de inscriere complete prin afisare pe site/sediul
unitatii

7.
8.
9.

Termen
11.01.2019
14.01.201928.01.2019, ora
1530
29.01.201904.02.2019, ora
1530
05.02.2019
05.02.2019
07.02.2019
11.02.2019
11.02.2019
-

MANAGER GENERAL,
EC. PRINA MARINELA
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