Anexa nr. 1
Catre: Agenția pentru Ocuparea Forfei de Munca a municipiului
Chisinau
OFERTA: privind locurile de muncă vacante
Unitatea economica Centrul National de Transfuzie a Singelui (CNTS)
IDNO 1006601004242
Adresa juridică: mun. Chisinau, str. Academiei 11, telefon 022 109052
fax 22109085 e-mail singe@.ms.md
Persoana responsabila de angajare Tudor Ursu - Șef serviciu Resurse
Umane, tel: 022 109052
Descrierea succinta a locului vacant:
Locul desfașurarii activitatii: mun. Bălți,str.Decebal nr.113,
subdiviziunile CNTS.
Denumirea postului vacant(pofesiei/meseriei) - medic transfuziolog
Numarul locurilor vacante – 2(două)
Proveniența locului vacant (rugam sa bifați) □ nou-creat V in urma
întreruperii raporturilor de munca.
Descrierea locului vacant: organizarea procesului de examinare
medicală a donatorilor de singe și componente sanguine, validare a sîngelui
și produselor sanguine labile , organizarea, supravegherea și respectarea
necondiționată a proceselor tehnologice la toate etapele de activitate,
activează în limitele programului lunar de lucru aprobat de administrație,
respectă regimul secției și al instituției, execută procedurile operaționale
sandarde prevăzute de specificul activității secției și aprobate de
administrație, îndeplinește indicațiile suplimentare a șefului de secție.
Data inceperii activitatii (zz,ll,aa) 25.05.2017
Salariul oferit (min-max) 3400,00 -4500,00 lei
Tipul (durata) contractului de munca: nedeterminat
Program de lucru - luni - vineri 7 ore pe zi, cu incepere de la 08 00 și pina
la 15 30 , pauza de masa 30 minute (12 00 1230).
Cerințe speciale:
Studii, specialitatea: superioare medicină. Calificarea: medic, Experiența
in munca:constituie un avantaj, Cunoa§terea calculatorului: nivel de
utilizator Alte: nu este purtator de boli hemotransmisibile, se confirma prin
certificat medical pentru angajarea in serviciu.
Cum aplică pentru job
V e-mail V telefon fax poșta (scrisoare) V prezența la sediul
angajatorului
Actele necesare:
- comisia medicala
- CV
- copia diplomei de studii
- copia certificatelor de calificare
- copia actelor de identitate
- copia carnetului de munca sau original
Termen limita pentru aplicare - 20 iunie 2017.
Data inregistrarii ofertei la Agenție 19.05.2017 Executant Ursu Tudor, șef
serviciu Resurse Umane.
Nota: Informația este prezentata prin: fax, telefon, poșta electronic și direct la AOFM.

Anexa nr. 2
Catre: Agenția pentru Ocuparea Forfei de Munca a municipiului
Chisinau
OFERTA: privind locurile de muncă vacante
Unitatea economica Centrul National de Transfuzie a Singelui (CNTS)
IDNO 1006601004242
Adresa juridică: mun. Chisinau, str. Academiei 11, telefon 022 109052
fax 22109085 e-mail singe@.ms.md
Persoana responsabila de angajare Tudor Ursu - Șef serviciu Resurse
Umane, tel: 022 109052
Descrierea succinta a locului vacant:
Locul desfașurarii activitatii: or. Cahul,str.Mateevici nr.103/2,
subdiviziunile CNTS.
Denumirea postului vacant(pofesiei/meseriei) - medic transfuziolog
Numarul locurilor vacante – 2(două)
Proveniența locului vacant (rugam sa bifați) □ nou-creat V in urma
întreruperii raporturilor de munca.
Descrierea locului vacant: organizarea procesului de examinare
medicală a donatorilor de singe și componente sanguine, validare a sîngelui
și produselor sanguine labile , organizarea, supravegherea și respectarea
necondiționată a proceselor tehnologice la toate etapele de activitate,
activează în limitele programului lunar de lucru aprobat de administrație,
respectă regimul secției și al instituției, execută procedurile operaționale
sandarde prevăzute de specificul activității secției și aprobate de
administrație, îndeplinește indicațiile suplimentare a șefului de secție.
Data inceperii activitatii (zz,ll,aa) 25.05.2017
Salariul oferit (min-max) 3400,00 -4500,00 lei
Tipul (durata) contractului de munca: nedeterminat
Program de lucru - luni - vineri 7 ore pe zi, cu incepere de la 08 00 și pina
la 15 30 , pauza de masa 30 minute (12 00 1230).
Cerințe speciale:
Studii, specialitatea: superioare medicină. Calificarea: medic, Experiența
in munca:constituie un avantaj, Cunoa§terea calculatorului: nivel de
utilizator Alte: nu este purtator de boli hemotransmisibile, se confirma prin
certificat medical pentru angajarea in serviciu.
Cum aplică pentru job
V e-mail V telefon fax poșta (scrisoare) V prezența la sediul
angajatorului
Actele necesare:
- comisia medicala
- CV
- copia diplomei de studii
- copia certificatelor de calificare
- copia actelor de identitate
- copia carnetului de munca sau original
Termen limita pentru aplicare - 20 iunie 2017.
Data inregistrarii ofertei la Agenție 19.05.2017 Executant Ursu Tudor, șef
serviciu Resurse Umane.
Nota: Informația este prezentata prin: fax, telefon, poșta electronic și direct la AOFM.

Anexa nr. 3
Catre: Agenția pentru Ocuparea Forfei de Munca a municipiului
Chisinau
OFERTA: privind locurile de muncă vacante
Unitatea economica Centrul National de Transfuzie a Singelui (CNTS)
IDNO 1006601004242
Adresa juridică: mun. Chisinau, str. Academiei 11, telefon 022 109052
fax 22109085 e-mail singe@.ms.md
Persoana responsabila de angajare Tudor Ursu - Șef serviciu Resurse
Umane, tel: 022 109052
Descrierea succinta a locului vacant:
Locul desfașurarii activitatii: mun. Chișinău, str.Academiei nr.11 și
str.Gh.Asachi nr.65.
Denumirea postului vacant(pofesiei/meseriei) - asistent medical
Numarul locurilor vacante – 10(zece)
Proveniența locului vacant (rugam sa bifați) □ nou-creat V in urma
întreruperii raporturilor de munca.
Descrierea locului vacant: organizarea procesului de colectare,
prelucrare, validare. inregistrare a sangelui și produselor sanguine labile;
respectarea regimului sanitar; activeaza in limitele programului lunar de
lucru aprobat de administrate; respectă regimul secției și al instituției;
executa procedurile operaționale
standarde prevazute de specificul
activității secției și aprobate de administrație; indeplinește indicațiile
suplimentare a șefului de secție, asistentei superioare.
Data inceperii activitatii (zz,ll,aa) 25.05.2017
Salariul oferit (min-max) 2800,00 -3500,00 lei
Tipul (durata) contractului de munca: nedeterminat
Program de lucru - luni - vineri 7 ore pe zi, cu incepere de la 08 00 și pina
la 15 30 , pauza de masa 30 minute (12 00 1230).
Cerințe speciale:
Studii, specialitatea: medii de specialitate. Calificarea: asistent medical,
Experiența in munca:constituie un avantaj, Cunoa§terea calculatorului:
nivel de utilizator Alte: nu este purtator de boli hemotransmisibile, se
confirma prin certificat medical pentru angajarea in serviciu.
Cum aplică pentru job
V e-mail V telefon fax poșta (scrisoare) V prezența la sediul
angajatorului
Actele necesare:
- comisia medicala
- CV
- copia diplomei de studii
- copia certificatelor de calificare
- copia actelor de identitate
- copia carnetului de munca sau original
Termen limita pentru aplicare - 20 iunie 2017.
Data inregistrarii ofertei la Agenție 19.05.2017 Executant Ursu Tudor, șef
serviciu Resurse Umane.
Nota: Informația este prezentata prin: fax, telefon, poșta electronic și direct la AOFM.

Anexa nr. 4
Catre: Agenția pentru Ocuparea Forfei de Munca a municipiului
Chisinau
OFERTA: privind locurile de muncă vacante
Unitatea economica Centrul National de Transfuzie a Singelui (CNTS)
IDNO 1006601004242
Adresa juridică: mun. Chisinau, str. Academiei 11, telefon 022 109052
fax 22109085 e-mail singe@.ms.md
Persoana responsabila de angajare Tudor Ursu - Șef serviciu Resurse
Umane, tel: 022 109052
Descrierea succinta a locului vacant:
Locul desfașurarii activitatii: or. Cahul,str.Mateevici nr.103/2,
subdiviziunile CNTS.
Denumirea postului vacant(pofesiei/meseriei) - asistent medical
Numarul locurilor vacante – 1 (unu)
Proveniența locului vacant (rugam sa bifați) □ nou-creat V in urma
întreruperii raporturilor de munca.
Descrierea locului vacant: organizarea procesului de colectare,
prelucrare, validare. inregistrare a sangelui și produselor sanguine labile;
respectarea regimului sanitar; activeaza in limitele programului lunar de
lucru aprobat de administrate; respectă regimul secției și al instituției;
executa procedurile operaționale
standarde prevazute de specificul
activității secției și aprobate de administrație; indeplinește indicațiile
suplimentare a șefului de secție, asistentei superioare.
Data inceperii activitatii (zz,ll,aa) 25.05.2017
Salariul oferit (min-max) 2800,00 -3500,00 lei
Tipul (durata) contractului de munca: nedeterminat
Program de lucru - luni - vineri 7 ore pe zi, cu incepere de la 08 00 și pina
la 15 30 , pauza de masa 30 minute (12 00 1230).
Cerințe speciale:
Studii, specialitatea: medii de specialitate. Calificarea: asistent medical,
Experiența in munca:constituie un avantaj, Cunoa§terea calculatorului:
nivel de utilizator Alte: nu este purtator de boli hemotransmisibile, se
confirma prin certificat medical pentru angajarea in serviciu.
Cum aplică pentru job
V e-mail V telefon fax poșta (scrisoare) V prezența la sediul
angajatorului
Actele necesare:
- comisia medicala
- CV
- copia diplomei de studii
- copia certificatelor de calificare
- copia actelor de identitate
- copia carnetului de munca sau original
Termen limita pentru aplicare - 20 iunie 2017.
Data inregistrarii ofertei la Agenție 19.05.2017 Executant Ursu Tudor, șef
serviciu Resurse Umane.
Nota: Informația este prezentata prin: fax, telefon, poșta electronic și direct la AOFM.

Anexa nr. 5
Catre: Agenția pentru Ocuparea Forfei de Munca a municipiului
Chisinau
OFERTA: privind locurile de muncă vacante
Unitatea economica Centrul National de Transfuzie a Singelui (CNTS)
IDNO 1006601004242
Adresa juridică: mun. Chisinau, str. Academiei 11, telefon 022 109052
fax 22109085 e-mail singe@.ms.md
Persoana responsabila de angajare Tudor Ursu - Șef serviciu Resurse
Umane, tel: 022 109052
Descrierea succinta a locului vacant:
Locul desfașurarii activitatii: mun. Chișinău, str.Academiei nr.11 și
str.Gh.Asachi nr.65.
Denumirea postului vacant(pofesiei/meseriei) - îngrijitor încăperi de
producție și de serviciu.
Numarul locurilor vacante – 2(două)
Proveniența locului vacant (rugam sa bifați) □ nou-creat V in urma
întreruperii raporturilor de munca.
Descrierea locului vacant: prestarea serviciilor de curățenie în
subdiviziunile Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui, conform
normelor sanitare și indicațiilor asistentei principale.
Data inceperii activitatii (zz,ll,aa) 25.05.2017
Salariul oferit (min-max) 1800,00 -2200,00 lei
Tipul (durata) contractului de munca: nedeterminat
Program de lucru - luni - vineri 8 ore pe zi, cu incepere de la 08 00 și pina
la 16 30 , pauza de masa 30 minute (12 30 1300).
Cerințe speciale:
Apt de muncă și nu este purtator de boli hemotransmisibile, se confirma
prin certificat medical pentru angajarea in serviciu.
Cum aplică pentru job
V e-mail V telefon fax poșta (scrisoare) V prezența la sediul
angajatorului
Actele necesare:
- comisia medicala
- CV
- copia actelor de identitate
- copia carnetului de munca sau original
Termen limita pentru aplicare - 20 iunie 2017.
Data inregistrarii ofertei la Agenție 19.05.2017 Executant Ursu Tudor, șef
serviciu Resurse Umane.

Nota: Informația este prezentata prin: fax, telefon, poșta electronic și direct la AOFM.

