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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 următoarei funcții 
vacante: 

Medic anesteziolog reanimatolog, șef secție ( Secția anesteziologie și reanimatologie) –  

1 persoană 

Cerințele postului: 

• cetățean al Republicii Moldova sau cetățean al altor state, cu domiciliu și permis de lucru 
în Republicii Moldova 

• studii superioare și postuniversitare în domeniu 
• categorie de calificare în domeniul de specialitate 
• cunoașterea limbii române scris și vorbit 
• reputație ireproșabilă, lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și 

administrative 
• apt de muncă, fizic și psihic 
• vechime în muncă de cel puțin 3 ani. 

Sarcinile și atribuțiile funcției conform fișei postului: 

• Coordonarea activităţilor de investigare, precizare de diagnostic, selectarea tratamentului 
şi monitorizare a pacienţilor secţiei;  

• Orientarea subalternlori săi spre activități conform atribuțiilor de funcție;  
• Organizarea și dirijarea procesului diagnostic-curativ în secție în conformitate cu  legislația 

în vigoare din domeniul ocrotirii sănătății, standardele şi protocoale naţionale. 
 

Studii: Studii superioare medicale, studii postuniversitare de licență (rezidențiat/internatura) în 
Anestzaiologie și reanimatologie, categorie de calificare  profesională superioară.  
Salutabil: masterat, secundariat, grad ştiinţific, instruire management în sănătate publică, 
cunoaşterea unei limbi străine (engleza, franceza, germana). 
 
Condiţiile de muncă: vătămătoare (TBC). 
 
Regim de muncă: săptămîna de lucru din 5 zile lucrătoare; câte 6,5 ore de muncă zilnic, 32,5 ore 
săptămânal.  
Program de muncă: luni-vineri, orele 8.30-15.30, pauza de masă: cel puțin 30 minute, ora 12:00-
12:30. 
 



Experienţă profesională: nu mai puţin de 5 ani de activitate în calitate de medic anesteziolog-
reanimatolog. 
 
Cunoştinţe: 
• Legislaţia naţională şi internaţională în domeniul medicinei; 
• Cunoştinţe în domeniul ftiziopneumologiei şi domenii înrudite; 
• Limba română, limba rusă (citit, scris şi comunicare), cunoaşterea altor limbi străine (engleza, 

franceza, germana etc.) este salutabilă; 
• Cunoştinţe de operare în programele Windows, Office Word, Excel, Power Point, Internet, 

operare în sistemele informaționale medicale  SIA AMS, SIME TB, cunoasterea codificărilor 
medicale ale maladiilor și intervențiilor în cadrul sistemului DRG. 

 
Abilităţi: 
• Capacităţi de activitate de sine stătătoare şi lucru în echipă; 
• Generalizarea şi analiza informaţiei; 
• Comunicare eficientă: verbală şi scrisă; 
• Evitarea situaţiilor de conflict şi capacitate de soluţionare în caz de apariţie a acestora; 
• Abilităţi de a înainta sarcini şi propuneri spre realizarea lor; 
• Abilităţi de a lua decizii în cazuri excepţionale şi dificile;  
• Abilități de organizare și coordonare a activităților. 
 
24. Atitudini/comportamente: 

În exercitarea atribuţiilor de serviciu şeful secţiei trebuie să manifeste: 
• Respect faţă de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova; 
• Respect faţă de conducerea instituției, colegii de serviciu şi subordonaţii săi; 
• Receptivitate la idei inovatoare; 
• Responsabilitate în executarea atribuţiilor de serviciu şi sarcinile stabilite. 
 

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte: 

• cererea pentru participare la concurs scrisă în formă liberă 
• copia actului de identitate 
• copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de 

specializări și instruiri 
• copia certificatului de calificare 
• copia carnetului de muncă și sau adeverință care să ateste vechimea în muncă, după caz 
• cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale 
• certificatul medical forma 086-e 
• curriculum vitae 
• copia certificatului de căsătorie sau alte documente care să ateste schimbarea numelui în 

cazul în care candidatul și schimbat numele 
• referință. 

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma 
veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar. 



Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este 31 ianuarie 2023. Dosarele 
vor fi depuse în Serviciul resurse umane a IMSP Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril 
Draganiuc”, în zilele de luni până vineri, de la ora 830 până la ora 1700. 

Persoana de contact: Ana-Maria Donțu, Serviciul resurse umane, tel. 022 572-225. 

 
 


