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ANUNŢ  

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de medic pediatru consultant 
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 funcţiei de medic pediatru consultant pe durată determinată. 
 
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 (studii integrate) şi diplomă de licenţă după absolvirea 
studiilor de rezidenţiat/secundariat clinic/certificat după absolvirea internaturii, precum şi 
specializare primară în pediatrie – 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 
„Pediatria”; 

- abilităţi în arta comunicării; 
- cunoaşterea calculatorului, tehnicii de tapat cursiv. 

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

post vacant sunt stabilite în obligaţiile de funcţie ale medicului pediatru. 
          Anexa nr. 1 la anunţ 

Conursul se va desfăşura în 3 etape:  
I.Depunerea dosarului  
II.Interviul                                   

 
Conținutul 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);   
- 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 pediatru, 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. 



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. 
 

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele originale pentru a confirma veredicitatea lor 
sau pot fi autentificate de notar. 

 
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 

Administraţia   

Termenul limită de depunere a dosarelor:  

Luni, 21.06.2021, ora 16.00    
 
                                  

5. ATRIBUŢIILE DE SERVICIU. Medicul pediatru consultant este obligat: 
 5.1. Să asigure asistenţă consultativ profilactică şi curativă copiilor cu maladii grave, cu dificultăţi diagnostice şi 
terapeutice, la trimiterea medicului de familie şi la solicitarea activă a părinţilor; 
 5.2. Să efectueze consultaţii, evidenţa şi supraveghere medicală a copiilor, care în conformitate cu lista şi condiţiile 
stabilite în anexa nr.2 al Programului  Unic, cît şi al ordinului MS nr. 375 din 24.10.2007  permit prezentarea directă a 
persoanelor asigurate la medicul specialist de profil, cu organizarea măsurilor de tratament şi recuperare necesare, transmiţînd 
informaţia, inclusiv pentru evidenţa şi supravegherea  strictă de comun cu  medicul de familie; să elaboreze programul 
explorativ şi terapeutic, regimul general şi alimentar, măsurilor de îngrijire şi recuperare a copiilor consultaţi; 
 5.3. Să efectueze evaluarea corectitudinii supravegherii copilului sănătos şi bolnav, inclusiv prin deplasare în cadrul 
asistenţei medicale primare în teritoriul subordonat , inclusive  în  Centrele de Sanatate; 

5.4  Să examinineze copiii primului an de viata, la virsta de 3,12 luni,3 ani, 7 ani,15ani (cu atenţie prioritară copiilor 
cu stări de fon) cu stabilirea diagnosticului, grupei de sănătate, grupei de risc, dezvoltării fizice şi neuropsihice, cu indicarea 
recomandărilor necesare, vizind regimul zilei, alimentatiei, imunoprofilaxiei etc.; 

5.5. Să promoveze alimentaţia naturală a copilului primului an de viata, indiferent de starea lui; 
 5.6. Să acorde asistentă medicală copiilor bolnavi cu utilizarea investigaţiilor şi terapiei necesare, reieşind atît din 
metodele actuale ale ştiinţei şi practicii medicale, cît şi din tehnologiile recomandate de OMS/UNICEF, privind conduita în 
IRA/BDA/CIMC, alimentaţia naturală a sugarului şi depistării maladiilor de fond; 
 5.7. Să participe la luarea deciziei în spitalizarea sau posibilitatea realizării tratamentului în condiţii de ambulator a 
copiilor cu maladii grave; 
 5.8. Să efectueze evidenţa, consultarea şi supravegherea copiilor, de comun cu medicul de familie, cu risc major de 
mortalitate infantilă, de invalidizare; 
 5.9. Să efectueze evidenţa, consultarea şi supravegherea strictă, de comun cu medical de familie, a copiilor cu 
afecţiuni cronice, în conformitate cu Lista aprobată de Ministerul Sănătăţii; 

5.10. Să asigure depistarea şi referirea copiilor care necesită consultaţie la Centrul perinatologic municipal; 
5.11. Să implementeze metodele noi de tratament şi diagnostic şi promovarea programelor naţionale, ce ţin de 

domeniul ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului; 
5.12. Să acorde asistenţă consultativ-metodică medicului de familie, vizînd corectitudinea stabilirii diagnosticului, 

tratamentului,   precum şi a  programelor explorative, terapeutice şi de recuperare a copiilor cu probleme de sănătate , cit şi a 
calităţii completării fişei de ambulator F-112/e ; 

5.13. Să ţină la evidenţă  copiii  invalizi şi să evalueze periodic  rezultatele efectuării programelor de recuperare 
medicală şi socială a copiilor cu dizabilităţi,  cu  consemnări în documentaţia  medicală şi elaborarea raportului statistic F 46 pe 
secţie;                                                                                                            

5.14.  În cazul cînd stabilirea diagnosticului, tratamentului sau examinarea copilului depăşeşte competenţa instituţiei 
medico-sanitare teritoriale AMT Centru, medicul  pediatru trimite copilul  la consultaţia medicală, investigaţii de înaltă 
performanţă şi internare în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice republicane prin intermediul Consiliului Medical 
Consultativ; 
             5.15.  Să perfecteze lista copiilor ce necesită tratament de reabilitare în Centrele de Recuperare pentru copii; 

5.16   Să participle la organizarea consiliilor medicale, seminarelor, discuţiilor, la şedinţele de lucru a cazurilor dificile 
de diagnostic şi tratament, de divergenţă  a diagnozelor, precum şi a erorilor depistate în rezutatul controlului; 

5.17. Să organizeze activităţiile comisiilor imunolojice de comun cu medicul de familie şi medicul specialist; 
5.18. Să organizeze activitatea comisiei medicale a grupelor socio-vulnerabile la alimentaţia gratuită; 
5.19. Să respecte cerinţele actelor normative ce reglamentează expertiza medicală; 

 5.20. Să asigure delegarea activităţilor pentru realizare personalului medical cu studii medii de specialitate, să 
monitorizeze şi să controleze executarea lor;  

5.21. Să promoveze modul sănătos de viaţă, evaluarea programelor educaţionale;  
5.22. Să participe la şedinţe profesionale, conferinţe, asociaţii obşteşti, întruniri ştiinţifico-practice referitor la 

problemele diagnostice şi curativ-profilactice; 
 5.23. Să prelucreze datele cu caracter personal ale pacienţilor numai în măsura necesară îndeplinirii atribuţiilor de 
serviciu; 
 5.24. Să organizeze activităţi de evidenţă, completare şi ţinere la zi a documentaţiei medicale primare şi statistice 
medicale; planifică activităţile şi periodic evaluează rezultatele;  
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4.25. Să-şi perfecţioneze permanent cunoştinţele profesionale prin participarea la reciclări cu atestarea ulterioară în 
mod obligatoriu pentru conferirea sau confirmarea gradului de calificare profesională conform cerinţelor în vigoare;  
              5.26 . Să asigure integritatea bunurilor aflate în gestiune; 
              5.27 . Să respecte normele de comportare în relaţiile de serviciu, Codul cadru de etică (deontologic) al lucrătorului 
medical, în caz de apariţia unui conflict la locul de muncă între pacient şi colaborator informează imediat şeful secţiei;  
             5.28. Să respecte subordonarea şi disciplina de muncă; 
             5.29. Să manifeste bunăvoinţă, amabilitate faţă de pacienţi şi să respecte intimitatea  lor;   
 5.30. Să poarte în permanenţă asupra sa permisul nominal de acces la locul de muncă; 
 5.31. Să participe la examinarea petiţiilor, reclamaţiilor, sesizărilor conform rezoluţiei administraţiei în termenii 
stabiliţi, respectînd cerinţele Regulamentului cu privire la modalitatea de examinare a petiţiilor în instituţie; 
 5.32. Să prezinte pontatorului  (asistentului medical superior) certificatul de concediu medical după închiderea lui, cît 
mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare din momentul închiderii concediului medical, iar în cazul cînd 
concediul medical a survenit în interiorul concediului de odihnă anual, după expirarea acestuia;  
 5.33. Să cunoască şi să respecte: 

a) Contractul colectiv şi individual de muncă;  
b) Regulamentul intern al instituţiei; 

   c) Ordinele, dispoziţiile administraţiei şi a organelor ierarhic superioare;  
d) Avizul de informare  întocmit în baza Legii nr.325 din 23.12.2013 “Cu privire la testarea integrităţii 

profesionale”;       
5.34. Respectă următoarele angajamente, anexate, care sunt parte component a obligaţiunilor de funcţie:  

a) Angajamentul de confidenţialitate;  
b) Angajamentul despre Munca prin cumul; 
c) Angajamentul vizînd comercializarea medicamentelor; 

   5.35. Respectă cerinţele privind protecţia civilă la apariţia unor situaţii  excepţionale; 
   5.36. In domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: 
              -să respecte instrucţiunile de protecţie a muncii corespunzatoare activităţii desfaşurate;  
              -să utilizeze mijloacele de protecţie individuală conform destinaţiei;   

-să-si desfăşoare activitatea fără a pune în pericol atît pacientul, persoana proprie, cît şi ceilalţi salariaţi; 
-să nu ridice, să nu deplaseze, să nu distrugă dispozitivele de protecţie, de semnalizare şi de avertizare,  

să nu  împiedice aplicarea metodelor şi procedeelor de reducere sau eliminare a influenţei factorilor de risc; 
              -să aducă la cunoştinţa conducătorului nemijlocit orice defecţiune tehnică sau accident; 

-să-şi întrerupă activitatea la apariţia unui pericol iminent de accidentare şi să anunţe imediat despre  
aceasta conducatorul său nemijlocit;  

5.37. În domeniul Tehnologiei Informaţionale: 
- să respecte Regulamentul de utilizare a sistemelor informaţionale existemte în instituţie; 
- să-şi perfecţioneue în continuu aptitudinele de lucru la calculator; 
- să asigure secretul şi să nu admită divulgarea datelor despre numele şi parola utilizatorului; 
- să respecte instrucţiunea de protecţie a muncii la utilizarea calculatorului. 
 

6. DREPTURILE  
 6.1. Să beneficieze de condiţii adecvate de muncă şi igienă;  
 6.2. Să beneficieze de odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin acordarea zilelor de 
repaus, a concediilor anuale; 
 6.3. La formarea profesională, reciclare şi perfecţionare în conformitate cu actele normative; 
 6.4. Să fie remunerat la timp în corespundere cu calificarea sa, cu complexitatea şi calitatea lucrului efectuat; 
 6.5. Să i se repare prejudiciul cauzat prin vătămare a sănătăţii în legătură cu îndeplinirea obligaţiunilor de muncă; 
 6.6. Să exercite alte drepturi în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
 

      7. RELAŢII 
7.1. Ierarhice: se subordonează nemijlocit şefului de secţie; 
7.2. Cooperare internă: cu colaboratorii subdiviziunilor din cadrul instituţiei. 

 
7. RESPONSABILITATEA.  Medicul pediatru consultant poartă răspundere disciplinară, materială şi 

administrativă, civilă şi penală  în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea neadecvată a 
atribuţiilor sale de serviciu, nerespectarea ordinelor, dispoziţiilor administraţiei şi organelor ierarhic superioare,  inclusiv şi în 
cazurile: 
  - denaturării (falsificării) rezultatelor activităţii; 
  - prezentării de date statistice eronate atît conducerii instituţiei, cît şi organelor de control; 

- neasigurării integrităţii datelor cu caracter personal, divulgării datelor despre numele şi parola utilizatorului, 
divulgării informaţiei confidenţiale, inclusiv medicale despre pacienţi care este accesibilă în timpul utilizării sistemului 
informaţional  în perioada activităţii şi după eliberare din serviciu; 
  -săvîrşirii de fapte care afectează prestigiul instituţiei şi comunităţii medicale. 
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