MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ
CENTRU

ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЧЕНТРУ

ANUNŢ
privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de medic ftiziopneumolog
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 ftiziopneumolog.
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
Ftiziopneumologie – 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 „Ftiziopneumologie”;
- 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 atrubuţile de serviciu ale medicului ftiziopneumolog.
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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
„Ftiziopneumologie”;
- 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 ftiziopneumolog, 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, 28.02.2022, ora 16.00

Administraţia
Anunţul este afişat pe:
- avizierul instituţiei;
- pagina web a instituției: www.amt-centru.md (rubrica “Posturi vacante”)
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4.ATRIBUŢIILE DE SERVICIU. Medicul ftiziopneumolog este obligat:
4.1. Să aprecieze clinic starea pacientului, efectuiază examinările necesare, indică şi realizează intervenţiile curative
necesare în conformitate cu cerinţele protocoalelor instituţionale în maladiile respecttive;
4.2. Să asigure efectuarea consultaţiilor programate şi cazul stărilor de urgenţă, cît şi examinarea cazurilor clinice
dificile din punct de vedere diagnostic şi de tratament;
4.3. Să efectueze lucrul practic de curaţie a pacienţilor în condiţii de ambulator în care se acordă asistenţă medicală
persoanelor cu patologie respiratorie si in caz de Tb extrarespiratorie, la necesitate implică medicii consultanţi;
4.4. Să organizeze şi să acorde asistentţă medicală populaţiei în conformitate cu prevederile Programului unic de
asigurări medicale obligatorii şi alte acte legislative în vigoare în cadrul AMT şi Centrele de Sănătate ;
4.5. Să participe în expertiza calităţii asistenţei medicale acordate în cadrul patologiei aparatului respirator;
4.6. Să organizeze, în cadrul procesului curativ, lucrul altor specialişti, a personalului medical mediu şi inferior;
4.7. Să asigure lucrul organizaţional metodic cu mediciide familie şi alt personal la necessitate.
4.8. În activitatea sa şi în relaţiile cu pacienţii şi rudele lor să se conducă de principiile etice, stabilite prin acte
legislative sau alte acte de drept ce reglementează activitatea medicilor-specialişti;
4.9. Să perfecteze documentaţia medicală în vigoare;
4.10. Să-şi ridice nivelul calificării personale în modul stabilit;
4.11. Să efectueze expertiza incapacităţii temporare de muncă, iar la necesitate să recomande trimiterea pacientului la
Consiliul Determinării Dezabilităţii;
4.12. Să monitorizeze respectarea termenilor incapacităţii de muncă, să organizeze şi să petreacă CMC;
4.13. Să monitorizeze bolnavii cu Tbc şi afecţiuni respiratorii;
4.14. Medicul ftiziopneumolog asigură:
4.14.1 Determinarea gradului de severitate a pacientilor cu patologia respiratorie şi organizarea măsurilor
pentru ameliorarea stării pacienţilor gravi, acordarea asistenţei de urgenţă;
4.14.2. Selectarea metodei optime de investigaţie specială, stabilirea metodelor speciale de examinare (de
laborator, roentgenologice, imagistice, endoscopice, radioizotope, funcţionale), necesare pentru stabilirea diagnosticului;
4.14.3. Stabilirea indicaţiilor pentru spitalizare;
4.14.4. Efectuarea diagnosticului diferenţial;
4.14.5. Argumentarea diagnosticului clinic, schemei, planului şi tacticii de tratament şi monitorizare a
pacienţilor;
4.14.6. Indicarea regimului alimentar necesar, a preparatelor medicamentoase şi altor metode de tratament;
4.14.7. Organizarea măsurilor de reabilitare a bolnavilor;
4.14.8. Perfectarea documentaţiei medicale prevăzută de legislaţie;
4.14.9. Efectuarea testelor funcţionale de examinare a organelor respiratorii (spirografia,PEF-metria);
4.14.10. Interpretarea rezultatelor examinării funcţionale a aparatului respirator;
4.14.11. Interpretarea rezultatelor schimbului gazos( puls-oximetria, gazele sanguine);
4.14.12. Interpretarea rezultatelor examenului radiologic al organelot cutiei toracice;
4.14.13. Interpretarea rezultatelor examenului histopatologic;
4.14.14. Interpretarea rezultatelor fibrobronhoscopiei diagnostice;
4.14.15. Interpretarea rezultatelor examenului ecografic organelor cavităţii abdominale;
4.14.16. Interpretarea rezultatelor tomografiei computerizate, tomografiei prin rezonanţă magnetică nucleară a
organelor cutiei toracice;
4.14.17. Interpretarea rezultatelor examenului de laborator (singe, urină, mase fecale, sputa) ;
4.14.18. Stabilirea factorilor de risc de apariţie şi progresie a bolii, formarea grupelor de risc;
4.14.19. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor de tratament (in cazul Tb cu completarea datelot in SIME Tb si
SIME MDR);
4.14.20. Efectuarea lucrului de educaţie sanitară a populaţiei;

4.14.21. Alcătuirea dărilor de seamă depre activitatea sa;
4.14.22. Determinarea necesitatăţii evaluării capacităţii de muncă a bolnavilor.
4.15. Să delegheze activităţile pentru realizare personalului medical cu studii medii de specialitate, monitorizează şi
controlează executarea lor.
4.16. Asigură completarea documentaţiei medicale şi statistice pe suport de hîrtie şi în format electronic,
4.17. Să prelucreze datele cu caracter personal ale pacienţilor numai în măsura necesară îndeplinirii atribuţiilor de
serviciu;
4.18. Să-şi perfecţioneze permanent cunoştinţele prin participarea la reciclări cu atestarea ulterioară în mod
obligatoriu pentru confirmarea gradului de calificare profesională conform cerinţelor în vigoare;
4.19. Să contribuie la promovarea actualităţilor medicale prin schimbul de experienţă, participare la seminare,
conferinţe, congrese a medicilor sectiei;
4.20. Să participe la şedinţele profesionale, conferinţe, asociaţii obşteşti, întruniri ştiinţifico-practice referitor la
problemele diagnostice şi curativ-profilactice;

