IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE
anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante.

1. Asistent medical, Secția 2(cardiologie intervențională) – (1,0)
ASISTENT MEDICAL

a) Sarcinile de bază ale funcţiei:
Acordarea îngrijirilor de recuperare și sprijin a pacienților, administrarea tratamentului prescris de către
medic. În activitatea sa asistentul medical respectă cerințele din ordinele în vigoare.
· Executarea indicațiilor medicilor și organizarea activităților personalului medical inferior în
procesul de investigații, tratament și îngrijire a pacienților.
· Asigurarea dirijării nemijlocite a activității personalului inferior al secției, precum și controlul
asupra calității serviciilor prestate.
· Elevarea permanentă a nivelului competenței profesionale.
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b) Condiţii de participare la concurs:
Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
Posedă limba de stat scris şi vorbit;
Are starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie;
Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
c) Cerinţe postului:
1. Studii: studii medii speciale în domeniu medical .
2. Experienţă profesională: experienţa profesională în domeniu va constitui un
avantaj
3. Specializare, perfecționări în specialitate.
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Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la
concurs:
- cerere pentru participarea la concurs cu menținerea postului solicitat
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii medii speciale şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor
de perfecţionare profesională şi/sau specializare, și de calificare profesională;
- copia carnetului de muncă;
- certificat medical forma 086-e;
- declaraţia pe propria răspundere privind obligativitatea prezentării, cazierului judiciar şi
certificatului medical, în termen de 10 zile calendaristice de la data numirii în funcţie;
- CV în format electronic (1 pagina A4)
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate
împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii
depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta
în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Pentru detalii privind condiţiile de desfăşurare a concursului accesați funcții vacante:
“Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul
IMSP Institutul de Cardiologie”. Documentele vor fi prezentate în termen de 20 zile de la
data publicării, inclusiv, între orele 830-17.00 , la adresa mun. Chişinău, str. N. Testemițanu
20, bir.305, MD 2025.
Tel. de contact: 022-72-75-36 Persoane responsabile de oferirea informaţiilor

suplimentare şi primirea documentelor – Zinaida Ghimza, Serviciul personal,
e-mail: zinaida.petru@gmail.com
Dosarele pot fi depuse la IMSP Institutul de Cardiologie.

7. Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 21.02.2016
Locul desfăşurării concursului:
Locul desfăşurare a concursului este: mun. Chişinău, str. N. Testemițanu 29/1

