
% Anexa la Ordinul Instituţiei
Nr.__ din_________ 2021

ANUNŢ DE RECRUTARE

IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA „NICOLAE TESTEMIŢANU"

Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante la data de 01.02.2021

Concursul este organizat în conformitate cu regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului 
medical din sistemul sănătăţii aprobat prin Ordinul Ministerul Sănătăţii 139-p din 15.10.2015.

Nr. Funcţia Secţia____________ 2___________ Unităţi (bază)
1. medic anesteziolog - reanimatolog anestezie şi terapie 

intensivă
2,0

2. medic- laborant transfuzie a sîngelui 1 , 0

3. M edic imagist -şe f imagistică 1,0

Condiţii generale:
1.1 Deţin cetăţenia Republicii M oldova sau au cetăţenia altor state, dar domiciliu în

Republica M oldova şi permis de lucru în Republica Moldova;
1.2 Posedă limba de stat scris şi vorbit;
1.3 Sunt în capacitate deplină de exerciţiu;
1.4 Au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care va candida, atestată pe baza

adeverinţei m edicale, eliberate de m edicul de fam ilie sau de unităţile sanitare abilitate;
1.5 Nu au fost condam naţi definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni, incom patibilă cu

exercitatea funcţiei;
1.6 îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
1.7 îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

Condiţii specifice:

1. Studii superioare (obţinute în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova sau obţinute 
într-un alt stat şi recunoscute şi echivalate în condiţiile stabilite de Guvern):

a. Diplomă de licenţă în medicină;
b. Diplomă de medic specialist (studii de rezidenţiat)/ certificat de absolvire a internaturii 

(medicină de urgenţă, medicină de familie, medicină internă, obstetrică şi ginecologie, 
cardiologie, anesteziologie şi reanimatologie).

2. Experienţă profesională- cel puţin 1 an în specialitate, cu excepţia tinerilor specialişti.
3. Cunoştinţe:
a. Cunoaşterea prevederilor legislaţiei Republicii Moldova, ce reglementează activitatea în 

domeniul sănătăţii, inclusiv ale Codului deontologic a lucrătorului medical şi farmacistului;
b. Cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi 

internaţionale în domeniu medicinii de urgenţă.
4. Abilităţi: de lucru cu informaţia, de organizare şi coordonare a activităţilor, de luare a 

deciziilor în situaţii de criză, de comunicare eficientă (verbal şi scris).
5. Atitudini/comportamente: responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, flexibilitate, spirit de 

rezistenţă la efort şi stres, tendinţa spre formare profesională continuă, spirit de muncă în 
echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută 
şi comportament corespunzător unui lucrător medical.



Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs, care va conţine 

următoarele documente:

1. Cerere de înscriere la concurs;
2. Copia actului de identitate;
3. Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau 

instruiri;
4. Copie conform  cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să 

ateste vechim ea în muncă şi, după caz, în specialitate;
5. Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. Adeverinţă m edicală care să ateste stare de sănătate corespunzătoare;

7. Curriculum vitae;
8. Copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea 

numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
9. 2 referinţe de la locurile anterioare de lucru.

Data limită de depunere a dosarului este 26.02.202]  inclusiv  ̂ora 16<>0!

Modalitatea de prezentare a dosarului (direct sau prin e-mail);

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

Numărul de telefon, adresa electronică şi poştală, persoana responsabilă de oferirea informaţiilor 
suplimentare şi de primirea dosarelor.

1. Telefon de contact: 069600666
2. Adresa electronică: srdrochia.@ms.md
3. Adresa poştală:MD 5200, or. Drochia bd. Nicolae Testemiţanu 4, Serviciul Resurse Umane
4. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea dosarelor:

Specialist Serviciu Resurse Umane -  Doina Banaru.

Director IMSP SR Drochia 
“ Nicolae Testemiţanu "


