INSTITUŢIA MEDICO SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL RAIONAL CIMIŞLIA
___________________________________________________________________________________________

Tel.: (241)2-24-48; 2-23-91; fax. (241)2-23-91; e-mail: srcimislia@ms.md

Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Cimişlia
anunţă despre recepţionarea dosarelor pentru funcţia de medic internist
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 15.08.2016, 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

