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                    A N U N Ţ  
privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de medic endocrinolog 

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 1,0 funcţii vacante de medic endocrinolog. 
 
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 endocrinologie – 
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 „Endocrinologie”; 
- abilităţi în arta comunicării; 
- cunoaşterea calculatorului, tehnicii de tapat cursiv. 
- Vechimea în muncă nu mai puțin de 3 ani 

 
Cerinţele speciale care trebuie să le întrunească persoana care participă la concurs pentru ocuparea unui post vacant sunt 

stabilite în atrubuţile de serviciu ale medicului endocrinolog. 
         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, specializare 

„Endocrinologie”; 
- 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) 
- pînă la 2 referinţe de la locurile anterioare de lucru, după caz.  

 
Se vor lua în consideraţie stagiul de muncă ca medic endocrinolog, instruirile pe specialitate, participarea la congrese, seminare, 

inclusiv peste hotarele ţării,  
 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. 

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. 

 
 
 
 



 
      2. 
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, 18.01.2021 , ora 16.00    
 

    
Administraţia 
 
Anunţul este afişat pe: 
- avizierul instituţiei; 
- pagina web a instituției: www.amt-centru.md  (rubrica “Posturi vacante”) 
 
 
 

Anexa nr. 1 la anunţ 
     5. ATRIBUŢIILE  DE  SERVICIU.     Medicul endocrinolog în activitatea sa este obligat:  

 5.1. Să apreciaze clinic starea pacientului, să efectuiaze examinările necesare, să indice tratamentul curativ necesar în 
conformitate cu cerinţele standardelor în maladiile respective;  
 5.2. Să acorde asistenţă medicala în cazul stărilor de urgenţă;  
              5.3. La necessitate, să participle în examinarea cazurilor clinice dificile din punct de vedere diagnostic şi tratament; 
 5.4. Să acorde asistenţă medicală pacienţilor primari şi la vizita repetată, inclusiv externaţi din staţionar cu implicarea, la 
necesitate, a specialiştilor de alt profil conform normelor metodologice de aplicare a Programului unic de AOAM;  

5.5. Să asigure monitorizarea tratamentului bolnavilor cu maladii endocrine, inclusive cu utilizarea metodelor instrumentale şi 
investigaţii de laborator speciale; 
 5.6. Să realizeze selectarea şi trimiterea bolnavilor cu patologii endocrine, inclusiv diabet zaharat, pentru tratament în staţionar, 
inclusiv în conformitete cu prevederile Programului unic de AOAM;  

5.7. Să prezinte, la necesitate, pacienţii la Consiliul medical la nivel de secţie şi al instituţiei conform cerinţelor actelor 
normative în vigoare; 
              5.8. Să participe în expertiza calităţii asistenţei medicale acordate în cadrul patologiei endocrine, inclusiv diabet zaharat;  

5.9. Să selecteze pacienţii pentru tratament cu analogi de insulin şi să întocmească  documentaţia pentru prezentarea pacienţilor 
la Comisia de iniţiere a tratamentului cu analogi de insulină. 

5.10. Să consulte medicii de familie şi să coordoneze acţiunile de prevenire a patologiei endocrine, inclusiv diabet zaharat;  
5.11. Să contribuie la ridicarea nivelului de cunoştinţă a medicilor de familie şi personalului medical mediu în domeniul 

patologiei endocrine, inclusiv diabet zaharat;  
5.12. Să efectueze supravegherea pacienţilor cu boli endocrine inclusiv diabet zaharat, diabet insipid, obezitate şi evaluarea 

eficacităţii ei în conformitate cu standardele şi protocoalele clinice;  
5.13. Să contribuie la ridicarea nivelului de cunoştinţe a populaţiei în profilaxia maladiilor endocrine, la propagărea modului 

sănătos de viaţă, cît si prevenirea complicaţiilor diabetului zaharat în cadrul   activităţii  Scolii Diabetului.  
5.14. Să coordoneze repartizarea glucometrelor bolnavilor cu diabet zaharat. 
5.15. Să participe în măsurile de audit medical intern; 

 5.16. Să asigure expertiza incapacităţii de muncă şi în conformitate cu baremul, să aprecieze semnele dizabilităţii;  
5.17. Să coordoneze în cadrul procesului curativ lucrul personalului medical mediu;  

 5.18. Medicul endocrinolog asigură: 
 5.18.1. Determinarea gradului de severitate a bolnavilor endocrine, inclusiv a bolnavilor cu diabet zaharat şi organizarea 
măsurilor pentru ameliorarea stării sănătăţii pacienţilor;  
 5.18.2.Selectarea metodei optime de investigaţie specială, să stabilirea metodelor speciale de examinare (de laborator, 
rentgenologice, imagistice, endoscopice, radioizotope, funcţionale), necesare pentru stabilirea diagnosticului;  
 5.18.3. Stabilirea indicaţiilor pentru spitalizare;  
 5.18.4. Efectuarea diagnosticului diferenţial;  
 5.18.5. Argumentarea  diagnosticului clinic, schema, planul  şi tacticii de tratament şi monitorizare a pacienţilor, consultul altor 
specialişti;  
 5.18.6. Indicarea regimului alimentar necesar, a preparatelor medicamentoase şi alte metode de tratament;  
 5.18.7. Organizarea măsurilor de reabilitare a bolnavilor;  
 5.18.8. Efectuarea testelor funcţionale de examinare a organelor endocrine;  
 5.18.9. Interpretarea rezultatelelor examinării a funcţiei endocrine a pancreasului (testelor toleranţei la glucoză). 
 5.18.10.  Interpretarea  rezultatelor examinării funcţionale a altor organe endocrine (suprarenale, hipofiza...) ;  
 5.18.11. Interpretarea rezultatelor examenului radiologic al craniului (şaua turcească), membrului superior (vîrstei osoase), a 
plantelor (piciorului Charcot).  
 5.18.12. Interpretarea rezultatelelor examenului histopatologic - biopsia ţesutului tiroidean ş.a.;  
 5.18.13. Interpretarea  rezultatelelor scintigrafiei glandei tiroide;  
 5.18.14. Interpretarea rezultatelelor  examenului ecografic a glandei tiroide, organelor bazinului mic, organelor cavităţii 
abdominale;  
             5.18.15. Interpretarea rezultateleor tomografiei computerizate, tomografiei prin rezonanţă magnetică nucleară a organelor care 
suspectează patologia endocrină; 
 5.18.16. Interpretarea rezultatelelor examenului de laborator: generale, biochimice, imunochimice, radioimunologice.  
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 5.18.17. Stabilirea factoriilor de risc, de apariţie şi progresie a patologiei endocrine inclusiv diabet zaharat, să contribuie la 
formarea grupelor de risc;  

5.18.18. Determinarea necesitatăţii evaluării capacităţii de muncă a bolnavilor. 
              5.19. Să respecte măsurile de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale;                                             

5.20. Să presteze servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări medicale obligatorii, cît şi cu plată, cu evidenţa lor conform 
cerinţelor în vigoare; 
 


