AVIZ din 01.04.2021

Centrul republican de reabilitare pentru copii, anunță
concurs pentru următoarele funcții vacante și temporar
vacante
NR. Denumirea funcției

1

Medic taumatologortoped
Medic oftalmolog
Asistent medical

2
3

Data limită de depunerea
Nr. de unități vacanteși
a dosarului pentru
temporar vacante
participare în concurs
14.05.2021
0,5
0,5
1,0

14.05.2021
14.05.2021

La concurs pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se pot
înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiții generale:
•
cetățenia Republicii Moldova:
•
cetățenia altor state, domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în
Republica Moldova;
•
cunosc limba româna scris și vorbit;
•
sunt în capacitate deplină de exercițiu;
•
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.

Cerințele postului (medici) :
o
o
o
o
o

Studii superioare în medicină;
Studii postunversitare la specialitatea solicitată;
Instruire și atestare profesională în domeniul specialității;
Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
Cunoștințele al cadrului normativ din domeniul ocrotirii sănătății,;

Cerințele postului (asistent medical) :
Studii medii de specialitate;
o Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
o Abilităţi de acordare a îngrijirilor medicale de reabilitare;
o Competenţe în administrarea tratamentelor prescrise de medic;
Cerințele postului (kinetoterapeut ) :
o

o
o
o
o

Studii superioare pe specialitate;
Studii de master;
Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
Cunoștințele al cadrului normativ din domeniul ocrotirii sănătății;

Conţinutul dosarului de participare la concurs va conţine următoarele
documente:
a) Cerere de înscriere la concurs;
b) Copia și originalul actului de identitate;
c) Copiile și originalul diplomelor de studii , pentru kinetoterapeuți: studiile de
master;
d) Copie a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea
în muncă;
e) Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g) Curriculum vitae;
h) Copie și originalul a certificatului de căsătorie sau copii după documente care
atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
i) 2 referinţe de la locurile anterioare de lucru.
Dosarele pot fi depuse în CRRC între orele 8.00 - 16.00 cu excepţia zilelor
de sîmbătă, duminică şi a zilelor de sărbătoare.
Data limită de depunere a dosarului - 14.05.2021
Modalitatea de prezentare a dosarului - direct
Adresa electronică : rumanecrrc@mail.ru
Persoană responsabilă: Neamţu Tamara - Şef SRU,
Tel. 022 73-35 78;

