
NR. Denumirea funcţiei 9
Nr. de unităţi  

vacante

Data limită de depunere a 

dosarului pentru concurs

1. Medic neurolog 1,0 10 iulie 2017

2. Medic imunolog 1,0 10 iulie 2017

3. Medic funcționalist 1,0 10 iulie 2017

4. Medic urolog 1,0 10 iulie 2017

5. Medic chirurg 1,0 10 iulie 2017

6. Medic de familie 2,0 10 iulie 2017

7. Medic reabilitolog 1,0 10 iulie 2017

8. Medic statist 1,0 10 iulie 2017

9. Medic ecocardiograf 1,0 10 iulie 2017

10. Medic ultrasonograf 1,0 10 iulie 2017

11. Psiholog-educator 1,0 10 iulie 2017

12. Medic citolog 1,0 10 iulie 2017

13. Medic laborant 1,0 10 iulie 2017

14. Asistente medicale 5.0 10 iulie 2017

15. Felcer laborant bacteriolog 2.0 10 iulie 2017

16. Felcer pe iluminarea sanitară 1.0 10 iulie 2017

•    Deţin cetăţenia Republicii Moldova

•    Deţin cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova si permis de lucru în Republica Moldova

•    Cunosc limba română scris si vorbit

•    Sunt în capacitate deplină de exerciţiu

•    Au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale,
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate

•    Nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei

•    Îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv

•    Cunoaşterea calculatorului (MS word,MS excell)

•    Studii (obţinute în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova sau obţinute într-un alt stat şi recunoscute şi echivalate

•    Diplomă de studii superioare

•    Diplomă de medic specialist (studii de rezidenţiat)/certificat de absolvire a internaturii

•    Diplomă de studii medii speciale(medicale profil general).

•    Experienţă profesională

IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Ciocana (str.Vadul-lui-Vodă, 80, MD-2052, 

mun.Chişinău) anunţă concurs pentru ocuparea functiilor vacante

la situatia

Condiţii generale faţă de funcţie

Condiţiile specifice (Calificări profesionale)



•    cel puţin 1 an în specialitate, cu excepţia tinerilor specialişti

•    Cunoaşterea prevederilor Legislaţiei Republicii Moldova, ce reglementează activitatea în domeniul sănătăţii, inclusiv ale
Codului Deontologic a Lucrătorului Medical şi Farmacistului

•    Cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi internaţionale în domeniu

•    Abilităţi

•    De lucru cu informaţia de organizare şi coordonare a activităţilor, de luare a deciziilor în situaţii de criză, de comunicare

•    Atitudini si Comportamente

•    Responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, flexibilitate, spirit de rezistenţă la efort şi stres, tendinţa spre formare

•    Cerere de înscriere la concurs

•    Copia actului de identitate

•    Documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti

•    Diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea specială - pentru profesiile care cer cunoştinţe sau

•    Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu
funcţia pentru care candidează,(anexa nr.2)

•    Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

•    Curriculum vitae

•    Copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul
şi-a schimbat numele

•    1 referinţă de la locurile anterioare de lucru

• Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale

•    Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau: e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua
concursului toate actele în original pentru autentificare)

•    Dosarele pot fi depuse la IMSP AMT Ciocana, MD-2052, str.Vadul-lui-Vodă, 80, birou 501 (secţia resurse umane), între

orele 0800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică

•    Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare este Tatiana Chiorescu,
telefon de contact: (022)-472-371, adresa electronică: amt.ciocana@ms.md

Oferirea informaţiilor suplimentare si primirea dosarelor

Conţinutul dosarului de participare la concurs

Notă


