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Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Cimişlia 

anunţă despre recepţionarea dosarelor pentru funcţia de medic anesteziolog-reanimatolog  

 

 

Cerinţele faţă de candidaţi 

Condiţii generale: 

 deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

 deţine cetăţenia altor state,dar domiciliu în RM şi permis de lucru în 

RM; 

 posedă limba romană scris şi vorbit; 

 sînt în capacitate deplină de exerciţiu; 

 au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinţii medicale, eliberate de medicul de familie 

sau de unităţile sanitare abilitate; 

 nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni, 

incompatibilă exercitarea funcţiei; 

 cunoaşte şi utilizează calculatorul; 

 îndeplinesc condiţile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv; 

 îndeplinesc condiţile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs. 
         

            Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la 

concursul pentru ocuparea  postului vacant sînt stabilite în FIŞA postului. ( Se anexează ) 
 

Dosarul candidatului va include: 

a) cerere de înscriere la concurs; 

b) copia actului de identitate; 

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări 

sau instruiri; 

d) copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, dupăcaz, o adeverinţă care 

să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; 

e) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care, să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care  candidează; 

f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

g) curriculum vitae; 

h) copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea 

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

i) două  referinţe de la locurile anterioare de lucru.                

 

Dosarele vor fi recepţionate direct pînă la 17.10.2016, ora 17.00, la adresa MD 4100, 

or.Cimişlia, str.Alexandru cel Bun nr.135          

Tel.de contact: 0241-22391, Şef serviciu resurse umane - Lidia Josu  

E-mail: ru.sr_cimişlia@ms.md             
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Fişa de post 

 

Autoritatea: IMSP Spitalul raional Cimișlia 

Adresa: 4101, or.Cimișlia str.Alexandru cel Bun 135 

Denumirea funcției: medic anesteziolog-reanimatolog 
 

1.În funcţia de medic anesteziolog-reanimatolog al secţiei de ATI este numit medicul cu 

specializare sau rezidenţiat în domeniu. 

1. Medicul secţiei ATI a Spitalului raional Cimişlia este angajat şi eliberat din funcţie de 

către directorul spitalului,în conformitate cu legislaţia. 

2. Medicul anesteziolog-reanimatolog al secţiei ATI se supune în activitatea sa şefului 

secţiei şi activează sub conducerea lui, pe întrebările administrative-directorului medical 

al spitalului. În activitea sa acest specialist se conduce de prezentul regulament 

3. Medicul anesteziolog-reanimatolog al secţiei ATI asigură: 

- deservirea pacienţilor din secţie cu utilizarea investigaţiilor şi terapiei necesare, 

corespunzător PCI şi standardelor medicale 

- participă la elaborarea PCI-PCLL 

- asigură măsuri de prevenire a infecţiilor nozocomiale 

- asigură asistenţa de urgenţă inclusiv la secţia internare 24/24 ore.  

- indicarea terapiei medicamentoase, de manipulaţii, alimentare, regim, îngrijirea necesară 

bolnavilor şi duce responsabilitate de executarea indicaţiilor făcute, efectuiază individual 

investigaţii speciale, reieşind din profilul secţiei   

- asigură îngrijirea perioperatorie a pacienţilor chirurgicali (examen preanestezic şi 

pregătirea preoperatorie specifică, administrarea anesteziei şi terapia intensivă 

intraoperatorie, urmărirea postanestezică) în conformitate cu protocoalele recomandate de 

SARM şi adoptate de secţie. Completează fişa anesteziei, care trebuie să cuprindă toate 

datele îngrijirii perioperatorii inclusiv consumul de medicamente şi materiale 

- Examinează pacienţii din secţia anesteziologie-reanimatologie şi secţia de terapie 

intensivă de cîte ori este necesar, dar cel puţin de 2 ori pe zi. 

- La internare sau transferul pacienţilor în secţie, medicul de salon sau de gardă 

completează fişa unica de admisie în secţia anesteoziologie-reanimatologie şi 

secţia/salonul de terapie intensivă, care conţine obligatoriu: datele personale esenţiale ale 

pacientului, diagnosticul principal şi bolile asociate, motivul internării sau transferului în 

secţia anesteozologie-reanimatologie şi de terapie intensivă şi se consemnează starea 

prezentă. Foaia de observaţie unică întocmită de secţia care transferă pacientul în secţia 

anesteziologie-reanimatologie şi secţia/salonul de terapie intensivă va rămîne în secţie 

pînă la transferul pacientului în secţia de origine 

- Medicii anesteziologi-reanimatologi au obligaţia să facă în scris, în foaia de observaţie 

recomandările terapeutice necesare pacienţilor internaţi în secţie 

- Medicul anesteziolog-reanimatolog are obligaţia să consemneze zilnic foaia de 

observaţie: evoluţia medicaţia administrată, manevrele  diagnostice şi terapeutice, 

parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de laborator, precum şi 

materialele consumabile folosite. 

- informarea şefului secţiei despre dificultăţile în stabilirea diagnosticului, precum şi 

modificările stării bolnavilor săi. 

- Supravegherea lucrului personalului mediu şi inferior, care i se supune nemijlocit şi 

verifică corectitudinea şi oportunitatea executării tuturor indicaţiilor medicale, iar în caz 

de neefectuare informează şeful secţiei. 

- Informarea şefului secţiei sau în lipsa lui medicul de gardă, înainte de plecare, despre 

bolnavii cu stări ce merită atenţie, care necesită supravegherea medicului, cu indicarea 

măsurilor ce vor fi întreprinse 

- E implicat în serviciile de urgenţă la domiciliu. 



- Prezentarea şefului secţiei bolnavi  pentru externare sau transfer 

4. Medicul anesteziolog-reanimatolog este obligat să:  

- informeze imediat şeful secţiei sau administraţia spitalului despre toate cazurile 

excepţionale din secţie şi măsurile întreprinse 

- respectarea regimului sanitar şi antiepidemic şi tehnica securităţii din secţie 

- dirijeze cu activitatea asistentelor medicale subordonate lui, efectuînd controlul executării 

indicaţiilor medicale 

- ridice sistematic nivelul profesional prin cursuri de reciclare 

- perfecteze corect documentaţia medicală de evidenţă 

- participe în lucru organizator-metodic a secţiei, analizeze indicii calitativi şi cantitativi ai 

activităţii sale. 

5. Medicul anesteziolog-reanimatolog  are dreptul să: 

- dee indicaţii personalului medical mediu şi să verifice efectuarea lor 

- propună noi forme de organizare a lucrului 

- obţină informaţii curente şi de perspectivă de la şeful secţiei  

- ridice nivelul profesional la cursurile de reciclare 

6. Medicul anesteziolog-reanimatolog  este responsabil de executarea obligaţiunilor sale 

prevăzute de regulamentele instituţiei, să respecte Contractul Colectiv de muncă, 

Contractul individual de muncă, actele normative interne  şi ramurale. 

7. Participă şi prezintă rapoarte în cadrul conferinţelor pat-anatomice. 

8. Are acces la datele cu caracter personal a pacienţilor secţiei. 

9. Este obligat de a păstra confidenţialitatea datelod cu caracter personal a pacienţilor 

 

 

 

Întocmit de 

Şef serviciu resurse umane                                                              Lidia Josu 

 

         


