
             

       Publicat la 21.08.2017 

ANUNȚ 
cu privire la inițierea concursului privind 

ocuparea funcțiilor vacante de personal medical 
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice 

Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril 
Draganiuc” 

IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, cu sediul în municipiul Chișinău, str. C. Vîrnav 13, 
anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a următoarelor funcții vacante: 

 

I. Medic anesteziolog reanimatolog - 2 

Cerințele postului: 

 cetățean al Republicii Moldova 

 studii superioare și postuniversitare în domeniu 

 categorie de calificare în domeniul de specialitate 

 cunoașterea limbii române 

 reputație ireproșabilă, lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative 

 apt de muncă, fizic și psihic. 

 

II. Medic ftiziopneumolog - 3 

Cerințele postului: 

 cetățean al Republicii Moldova 

 studii superioare și postuniversitare în domeniu 

 categorie de calificare în domeniul de specialitate 

 cunoașterea limbii române 

 reputație ireproșabilă, lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative 

 apt de muncă, fizic și psihic. 

 



 

III. Medic urolog - 1 

Cerințele postului: 

 cetățean al Republicii Moldova 

 studii superioare și postuniversitare în domeniu 

 categorie de calificare în domeniul de specialitate 

 cunoașterea limbii române 

 reputație ireproșabilă, lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative 

 apt de muncă, fizic și psihic. 

 

IV. Medic ftizioterapeut – 1 – perioadă determinată 

Cerințele postului: 

 cetățean al Republicii Moldova 

 studii superioare și postuniversitare în domeniu 

 categorie de calificare în domeniul de specialitate 

 cunoașterea limbii române 

 reputație ireproșabilă, lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative 

 apt de muncă, fizic și psihic. 

 

V. Asistent medical – 8 

Cerințele postului: 

 cetățean al Republicii Moldova 

 studii medii speciale 

 cunoașterea limbii române 

 reputație ireproșabilă,lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative 

 apt de muncă, fizic și psihic. 
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