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ORDIN 

 

„ ____” august  2018                                                                                               nr. __ 

 

Cu privire la organizarea concursului 

pentru ocuparea funcţiilor de personal  

medical cu studii medii de specialitate 

 

 În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cerinţele ordinului MS nr. 139 

din 15.10.2015 „Cu privire la aprobarea regulamentului privind angajarea prin concurs a 

personalului medical din sistemul sănătăţii”, în scopul angajării prin concurs a 

personalului medical cu studii medii de specialitate, 

 

ORDON: 

 

1.  Se anunţă posturile vacante de personal medical cu studii medii de specialitate în 

cadrul IMSP SCM nr. 1, inclusiv: asistenți medicali de profil general, asistenți 

medicali anesteziști, asistenți medicali de copii, felceri laboranți de profil 

general.  

2.  Se anunță concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de personal medical cu 

studii medii de specialitate în cadrul IMSP SCM nr. 1 (în anexă). 

3.  Șeful secției resurse umane dna Iu.Ganea: 

3.1 Va asigura afişarea anunţului pe avizierul şi pagina web a instituţiei, pagina a 

Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al RM cu privire la organizarea 

concursului pentru funcţiile vacante de personal medical cu studii medii de 

specialitate. 

3.2 Va asigura înregistrarea şi recepţionarea dosarelor candidaţilor la funcţiile 

vacante de  personal medical cu studii medii de specialitate, până la  24.09.2018 

orele 16˚˚. 

3.3. Va asigura candidații la funcțiile vacante cu informație necesară de 

participare. 

4. Controlul executării ordinului în cauză mi-l asum personal. 

 

 

 

 

Director        Iu. Dondiuc 

 

 

 

 

 



Anexă  

la ordinul IMSP SCM nr. 1 

nr.   ___ din ” ___ ” .___. 2018 

 

 

ANUNŢ 

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de personal 

medical cu studii medii de specialitate în cadrul IMSP SCM nr. 1 

 

 IMSP  Spitalul Clinic Municipal nr. 1 (adresa Chişinău, str. Melestiu 20) anunţă 

concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de personal medical cu studii medii de 

specialitate, inclusiv: asistenți medicali de profil general, asistenți medicali anesteziști, 

asistenți medicali de copii, felceri laboranți de profil general. 

 Cerinţele postului:   

- cetăţean al Republicii Moldova; 

- studii medicale medii de specialitate; 

- vârsta de până la 65 ani; 

                -  lipsa antecedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative; 

                - cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ din domeniul ocrotirii sănătăţii; 

                - apt de muncă din punct de vedere fizic şi psihic. 

La înscrierea pentru concurs, candidaţii vor depune dosarul în secţia resurse 

umane, care va include următoarele acte: 

                - cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat; 

                - copia buletinului de identitate; 

                - copiile diplomelor de studii medicale medii de specialitate; 

                - copia carnetului de muncă; 

                - copia certificatelor de formare profesională continuă, inclusiv peste hotare 

(pentru titulari) şi de calificare profesională; 

      - copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente, care atestă 

schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele; 

                - certificatul medical forma 086 –e; 

                - CV. 

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele originale pentru a 

confirma veridicitatea lor sau pot fi autentificate de notar. 

Dosarele pot fi depuse la secţia resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Municipal 

nr. 1,  în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, între orele 8:45 – 16:00, cu 

excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică. 

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor 

suplimentare referitor la organizarea concursului - dna  Iulia Ganea, şef al secţiei resurse 

umane, tel 0 (22) 809 444; sefcadre@mail.ru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


