
 

Anexa  

la Ordinul Nr___45____ din ___03.05.2022____ 

 
ANUNT  DE RECRUTARE 

IMSP CS DROCHIA “ANATOLIE MANZIUC” 

Anunta concurs pentru ocuparea postului vacant 

 

1.DENUMIREA POSTULUI  VACANT 

                                   Medic kinetoterapeut 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 DOCUMENTELOR 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  : 

 

- Kinetoterapeutul este specialist cu studii superioare paramedicale în specialitatea Kinetoterapie, 

şi alte forme de învăţământ postuniversitar în domeniul kinetoterapiei sau prin studii de licenţă 

în instituţii de învăţământ licenţiate cu dreptul de activitate medical ă şi posedă cunoştinţe 

teoretice şi deprinderi practice în domeniul diagnosticului şi tratamentului de reabilitare prin 

metode ale kinetoterapiei. 
 

-Kinetoterapeutul trebuie să posede competenţe certificate în terapia ocupaţională, masaj, 

electroterapie, hidroterapie şi alte metode care îi permite să activeze în toate unităţile de 

reabilitare. 

-În lucrul s ău kinetoterapeutul se conduce de metodologia de tratament 
kinetoterapeutic în procesul de reabilitare la maturi, copii şi vîrstnici, în conformitate 

cu cerinţele caracteristicii de calificare şi legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 
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- Experiența de lucru în funcţie  - nu mai puțin de 3 ani 

- Grad înalt de responsabilitate si confidentialitate;  

- Gîndire analitică, atenție la detalii, onestitate.  

 

Noi oferim:  
 

- Conditii moderne de lucru.  

- Salariu motivant 

- Posibilitatatea de a face parte dintr-o echipă unită de profesioniști;  
- Pachet social deplin 
 

Program de lucru – Luni-vineri 08.00-15.00 ;  

-Pauză de masa - 12.00-12.30.  

 

 

 

N O T A : Copiile documentelor nominalizate se prezenta impreuna cu documentele   

               originale pentru verificarea veridicitatii acestora.  

               Candidatii depun documentele personal. 

                                              

5. Termenul limita de depunere a documentelor pentru participare la concurs  : 

    23.05.2022  inclusiv  ora  : 16.30  

    in zilele de : luni-vineri : de la 8.00-16.30  / pauza la masa  : 12.00-12.30 

 

 

 

6.Dacă vă regăsiţi în anunţul nostru şi aveţi o bună experienţă de lucru, apelati la : 

     

   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 
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