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ANUNŢ  

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de medic imagist radiolog  

în  IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Centru 

 

IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Centru (str. 31 August 1989, nr 63, MD - 2001, mun. Chişinău) anunţă concurs 

pentru ocuparea a funcţii vacantă de medic imagist radiolog, ca lucrător de bază sau cumulator extern. 

 

Cerinţele generale faţă de funcţie: 

- cetăţean al Republicii Moldova; are domiciliu sau are drept de reşedinţă în RM, precum şi 

cetăţeni ai altor state, domiciliaţi în RM şi dispun de permis de lucru în RM;  

- studii superioare medicale: are diplomă de licenţă în medicină (studii integrate) sau diplomă de 

studii superioare specialitatea medicină generală şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor 

de rezidenţiat/secundariat clinic/certificat după absolvirea internaturii, precum şi persoanele care 

au specializare primară în imagistică radiologică – acte eliberate conform legislaţiei RM sau 

obţinute într-un alt stat şi recunoscute şi echivalate în condiţiile stabilite de guvern;  

- lipsa antecedentelor penale, confirmate prin declaraţie pe propria răspundere;  

- declaraţie pe propria răspundere că nu va exercita activităţi incompatibile cu exercitarea 

profesiunii de medic (art.8, Legea 264 din 27.10.2005  cu privire la exercitarea profesiunii de 

medic);  

- cunoştinţe a cadrului legislativ şi normativ din domeniul ocrotirii sănătăţii,compartimentul 

„Cardiologie”; 

- abilităţi în arta comunicării; 

- cunoaşterea calculatorului, tehnicii de tapat cursiv. 

 

Cerinţele speciale a medicului imagist radiolog: pregătire în 

traumatologie, mamografie. 
 

 

          Anexa nr. 1 la anunţ 

Concursul se va desfăşura în 2 etape:  

I. Depunerea dosarului  

II. Interviul                                   

 

Conţinutul dosarului de participare la concurs (actele care se prezintă): 

- cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat; 

- copia buletinului de identitate;  

- copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare (rezidenţiat/internatură/secundariat 

clinic imagistica radiologică);   

- copia carnetului de muncă; 

- copiile atestatelor ce confirmă gradul şi titlul ştiinţific (pentru titulari); 

- copiile certificatelor de formare profesională continuă, inclusiv peste hotare (pentru titulari) şi de 

calificare profesională;  

- copiile publicaţiilor, inclusiv peste hotare (pentru titulari); 

- certificatul medical pentru angajare de forma stabilită, care poate fi recepţionat pe suport de 

hîrtie din secţia resurse umane, AMT Centru;  

- declaraţie pe propria răspundere că nu a săvîrşit cu intenţie infracţiuni în împrejurări legate de 

exercitarea profesiunii de medic;  

- cunosc limba română, sunt în capacitate deplină de exerciţiu; 

- CV-ul (1 filă A4) 

Se vor lua în consideraţie stagiul de muncă ca medic imagist radiolog, instruirile pe specialitate, 

participarea la congrese, seminare, inclusiv peste hotarele ţării, pînă la 2 referinţe de la locurile anterioare de lucru, 

după caz.  



Concursul se va organiza şi desfăşura conform procedurilor stabilite în Regulamentul privind angajarea prin 

concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii, aprobat prin ordinal Ministerului Sănătăţii nr. 139 P §3 din 

15.10.2015, publicat în MO nr. 279-300 (5339-5342) din 30 octombrie 2015. 

 

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele originale pentru a confirma veredicitatea lor 

sau pot fi autentificate de notar. 

 

 

 

     2. 

 

Dosarele pot fi depuse la AMT Centru, bir. 213 (secţia resurse umane), în termen de 20 de zile de la data 

publicării, între orele 8oo-16oo, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică. 

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la 

organizarea concursului – dna Valentina Ojog, şef secţie resurse umane, tel. 0 (22) 27-45-69,  adresa electronică: 

amtcentru@ms.md 

 

Termenul limită de depunere a dosarelor:  
         Luni, 20.01.2020, ora 14.00    

 

Administraţia  

 
5. ATRIBUŢIILE  DE  SERVICIU. Medicul imagist radiolog este obligat: 

              5.1. Să efectueze zilnic primirea pacienţilor conform programului  stabilit; 

 5.2. Să efectueze investigaţiile imagistice radiologice cu scopul stabilirei diagnosticului în temen oportun; 

 5.3. Să facă instructaj personalului medical vizînd pregătirea pacienţilor către diverse tipuri de investigaţii radiologice; 

 5.4. Să dirijeze activitatea personalului medical mediu, să controleze corectitudinea şi oportunitatea executării 

dispoziţiilor date; 

 5.5. Să întocmească planul de lucru şi trimestrial să analizeze  indicii principali în domeniul serviciului imagisticii 

radiologice; 

5.6. Să participle la întocmirea dărilor de seamă anuale pe secţie; 

                             5.7. Să utilizeze aparatajul radiodiagnostic conform parametrilor de funcţionare tehnică şi în condiţii de plină siguranţă;  

  5.8. Să efectueze investigaţii radiodiagnostice de urgenţă tuturor pacienţilor conform indicaţiilor medicului de familie, 

indiferent de prezenţa acestora în lista medicului de familie, de viza de reşedinţă, locul de trai, naţionalitate, religie;  

  5.9. Să îndeplinească normativele de muncă; 

 5.10. Să treacă controlul medical în termenii  stabiliţi de administraţie; 

 5.11. Să informeze imediat şeful de secţie, în lipsa lui vicedirectorul medical, despre situaţiile exepţionale  

(electrocutare, leziuni, incendiu etc.); 

 5.12. Să desfăşoare activităţi radiodiagnostice în funcţie de competenţa sa, în conformitate cu  profesiograma medicului 

radiolog;  

 5.13. Să  completeze operativ si calitativ documentatia medicală;  

 5.14. Să utilizeze mijloacele de radioprotectie conform cerintelor şi să-şi desfăşoare  activitatea fără a pune în pericol 

atît pacientul, persoana proprie, cît şi ceilalţi salariaţi; 

 5.15. Să prelucreze datele cu caracter personal ale pacienţilor numai în măsura necesară îndeplinirii atribuţiilor de 

serviciu; 

 5.16. Să asigure completarea documentaţiei medicale şi statistice pe suport de hîrtie şi în format electronic;  
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