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 ANUNȚ din 28.02.2022 

Instituţia  Medico-Sanitară  Publică Asociaţia  Medicală 

Teritorială Botanica, anunță concurs pentru următoarele funcții vacante: 

 

Nr. 
Denumirea  funcției  pentru 

concurs 

Nr.de unități 

vacante 

Data limită de 

depunere a  

dosarului 

pentru concurs 

1 Medic diagnostic funcțional 1 21.03.2022 

2 Medic oftalmolog 1 21.03.2022 

3 Medic cardiolog 1 21.03.2022 

4 
Asistent medical superior – moașă  

la Centrul  de  

Sănătate Prietenos Tinerilor 

1 21.03.2022 

 

5 
 

 Medic de familie 

5 (2 -termen 

determinat) 
21.03.2022 

6 Medic pediatru 
1-termen 

determinat 
21.03.2022 

7 Medic chirurg 2 21.03.2022 

 

8 
Medic USG 

2 (1-termen 

determinat) 
21.03.2022 

9 Medic USG  cardiografist 1 21.03.2022 

10 Asistenți medicali 9 ( 7 de familie) 21.03.2022 

11 Felceri laboranți 1 21.03.2022 

12 Laborant radiolog 1 21.03.2022 

13 Asistent medical fizioterapie 2 21.03.2022 

    

        La concurs pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se pot 

înscrie persoanele, care îndeplinesc următoarele condiții generale: 



• au cetățenia Republicii Moldova: 

• au cetățenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de 

lucru în Republica Moldova; 

• cunosc limba româna scris și vorbit; 

• sunt în capactate deplină de exercițiu; 

• au starea de sănătate  corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinței medicale, eliberate de medicul de familie sau de 

unitățile sanitare abilitate; 

• nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, 

incompatibilă cu exercitatea funcției; 

• îndeplinesc condițiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv; 

• îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs. 

          Persoanele care vor  participa la  concurs pentru una  din  funcțiile vacante 

 indicate mai sus vor depune un  dosar , care va conține următoarele documente : 

a)  cerere de  înscriere la concurs; 

b)  copia  actului de identitate; 

c)   copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care  atestă  efectuarea unor 

 specializări sau  instruiri ; 

d)  copie conformă cu originalul  carnetului de muncă, sau după caz o adeverință 

 care să ateste  vechimea în muncă  și după  caz  în specialitate ; 

e) cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are atecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcția  pentru care candidează; 

f)adeverință medicală  care să ateste  stare de sănătate  corespunzătoare ; 

g)curriculum vitae ; 

h)copie a certificatului de căsătorie sau  copii după documente care  atestă 

schimbarea numelui în cazul în care candidatul și-a schimbat  numele ; 

i) 2  referințe de la  locurile  anterioare de  lucru. 

Avizul  este  plasat pe paginele: 

• avizierul asociației 

• web a asociației: www.amt-botanica.md 

 

  Responsabil de oferirea  informațiilor suplimentare și de primirea  dosarelor 

 este  secretarul  comisiei - șef secție resurse umane  dna Petcu Liliana.  

Telefon de contact: 022532404 

http://www.amt-botanica.md/

