Anexa la Ordinul Institutiei
Nr __33__ din ___28.03.2017

ANUNT DE RECRUTARE
IMSP CS DROCHIA “ANATOLIE MANZIUC”
Anunta concurs pentru ocuparea postului vacant

Concursul este organizat in conformitate cu Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului
medical din sistemul sanatatii aprobat prin Ordinul Ministerul sanatatii 139-p din 15.10.2015 .
1.DENUMIREA POSTULUI VACANT
Sef Sectie statistica CS Drochia 1,0 sal.;

2.Conditii de baza pentru participarea la concurs :
2.1 detin cetatania Republicii Moldova sau au cetatania altor state, dar domiciliu in Republica Moldova
si permis de lucru in Republica Moldova ;
2.2.poseda limba de stat scris si vorbit;
2.3 sunt in capacitate deplina de exercitiu;
2.4 au starea de sanatate corespunzatoare postului pentru care va candida, atestata pe baza adeverintei
medicale, eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
2.5.nu au fost condamnati definitiv pentru savirsirea unei infractiuni, incompatibila cu exercitarea
functiei ;
2.6 indeplinesc conditiile de studii prevazute de lege pentru postul respectiv;
2.7 indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs ;
3.LISTA DOCUMENTELOE NECESARE PENTRU A FI PREZENTATE DE CANDIDATI PENTRU
PARTICIPAREA LA CONCURS :
3.1.cerere de inscriere pentru participare la concurs
3.2 copia actului de identitate
3.3 copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari sau instruiri
3.4 copie conform cu originalul a carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste
vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate
3.5 cazierul judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca
incompatibil cu functia care candideaza
3.6 adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
3.7 curriculum vitae
3.8 copie a certificatului de casatorie sau copii dupa documente care atesta schimbarea numelui in cazul
in care candidatul si-a schimbat numele
3.9 2 referinte de la locurile anterioare de lucru

4.CERINTELE POSTULUI :





Indeplinesc conditiile de studii prevazute de lege pentru postul respectiv
Experienta de munca in domeniu constituie avantaj
Cunoasterea limbei de stat
N O T A : Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau
prezentate impreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicitatii
acestora. Candidatii depun documenttele personal, prin posta sau e-mail
( cu conditia ca candidatii vor prezenta in ziua concursului)

5. Termenul limita de depunere a documentelor pentru participare la concurs :
26.04.2017 inclusiv ora : 18.00
in zilele de : luni-vineri : de la 8.00-12.00 si de la 14.00-18.00
6.Locul depunerii documentelor si telefoanelor de contact :
Adresa : MD 5200 or.Drochia bdul Nicolae Testemitanu Nr 4/1
Telefoanele de contact : 0.252 .2.38.37
Email cs.drochia@ms.md
Informatii suplimentare le puteti primi la serviciul resurse Umane sau la
numarul de contact : 0.252.2.38.37
7.Locul desfasurarii concursului : or.Drochia bdul Nicolae Testemitanu 4/1

