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Fisa informaţională
privind condiţiile de participare la concursul pentru postul de asistent medical
în cadrul Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui
9

9

1.0 Se anunţă recrutare la postul vacant de asistent medical
1. Asistenţi medicali 9 posturi;
1.1
Locaţia Chişinău, str. Academiei 1 1 - 8 posturi
Secţia recoltare şi procesare sînge componente sanguine nr.l - 4 posturi, pentru perioadă
nedeterminată.
Secţia producere preparate sanguine - 3 posturi, pentru perioadă nedeterminată.
Secţia Tratamente Aferente Asigurare Instituţii Medico Sanitaro Publice Sînge nr.l - 1 post,
pentru perioadă nedeterminată.
1.1
Locaţia Cahul, str. Alexei Mateevici 103/2 - 1 post.
Secţia propagate examinare medical donatori de sînge/component sanguine, recoltare şi
procesare sînge componente sanguine nr. 3 - 1 post, pentru perioadă nedeterminată.
Fişa de post pentru locul vacant, în anexă 3 fişe de post a cîte 2 file fiecare;
2.0 Condiţii generale pentru participanţii la concurs:
deţine cetăţenia Republicii Moldova;
are cetăţenia altui stat, dar deţine domiciliul şi viza de reşedinţă, precum şi permis de lucru în republica
Moldova;
cunosc limba romană scris şi vorbit;
sunt în capacitate de exerciţiu deplină;
starea sănătăţii corespunde postului pentru care candidează confirmată prin prezenţa adeverinţei
medicale F-086/e eliberată de medicul de familie;
nu a fost condamnata definitiv pentru comiterea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei;
3.0 Condiţii specifice, pentru participanţii la concurs
să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs
abilităţi de cunoaştere a calculatorului (nivel utilizator)
4.0 Descrierea locului vacant
organizarea procesului de examinare medicală a donatorilor de sînge şi componente sanguine, în
corespundere cu prevderile actelor normative cev izează acest proces;
validarea sângelui şi produselor sanguine;
organizarea, supravegherea şi respectarea necondiţionată a proceselor tehnologice la toate etapele de
producere;
activitatea va fi executată în limitele programului lunar de lucru aprobat de administraţie;
respectarea regimului secţiei şi al instituţiei;
executarea procedurilor operaţionale standarde, prevăzute de specificul activităţi secţiei, care sunt
aprobate de administraţie;
îndeplinirea indicaţiilor suplimentare a şefului de secţie/adminsitraţiei.
5.0 Facilităţi acordate de instituţie:
Timpul de muncă zilnic şi săptîmînal în corepundere cu prevederile legislaţiei ce reglementează
munca;
concediu suplimentar la cel anual, conform legislaţiei în vigoare;
6.0 C on ţinutul d osaru lu i de particip are la concurs
Cerere de înscriere la concurs;
Originalul şi copia buletinului de identitate (copia se anexează la cererea de înscriere la concurs);
Originalele şi copia diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau
instruiri (copiile se anexează la cererea de înscriere la concurs);
Copie conformă cu originalul carnetului de muncă, sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea
în muncă, activitatea generală şi pe specialitate, şi după caz la Centrul de Transfuzie a Sîngelui (copia
se anexează la cererea de înscriere la concurs);
cazier judiciar, sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să vă facă
incompatibil cu funcţia care candidaţi (se anexează la cererea de înscriere la concurs);

Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi copia acesteia (copia se
anexează la cererea de înscriere la concurs);
CV (Curiculum Vitae) care se va anexa la cererea de înscriere la concurs;
Originalele şi copia certificatelor de căsătorie, de naştere a copiilor, de schimbare a numelui (după
caz) care se vor anexa la cererea de înscriere la concurs;
2 (dpuă) referinţe de la locurile anterioare de lucru (după caz), care se va anexa la cererea de înscriere
la concurs.
7.0 Data limită de depunere a dosarului ”19” decembrie 2016
*
Dosarul poate fi prezentat direct la sediul instituţiei mun. Chişinău, str. Academiei 11, biroul
Serviciul Resurse Umane (Intrarea în instituţie este securizat electronic, pentru a primi acces se va
prezenta un act de identitate în original).
Date de contact pentru informaţii suplimentare:
Tel: 022 109052, Serviciul Resurse Umane.
Email: singe@,ms.md sau stradnics@mail.ru (denumirea scrisorii Dosar pentru angajare)
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Fişa informaţională
privind condiţiile de participare la concursul pentru postul de felcer-laborant/laborant în
medicină în cadrul Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui
1.0 Anunţă recrutare la postul vacant de felcer- laborant/laborant în medicină
1.1
Locaţia Chişinău, str. Academiei 1 1 - 5 posturi
Laborator examinare donatori, sînge/componente sanguine nr. 1 - 3 posturi, perioada de angajare
nedeterminată, 1 post, perioada determinată;
Laborator de referinţă în imunohematologie - 1 post, perioada de angajare nedeterminată;
Laborator control calitate produse sanguine şi soluţii perfuzabile - 1 post, pe perioadă
nedeterminată.
1.2
Locaţia Cahul, str. Alexei Mateevici 103/2 - 1 post.
Laborator examinare donatori, sînge/componente sanguine nr. 3, - 1 post, perioada de angajare
nedeterminată.
2.0 Fişa de post pentru locul vacant, în anexă 3 fişe de post a cîte 2 file fiecare;
3.0 Condiţii generale pentru participanţii la concurs:
deţine cetăţenia Republicii Moldova;
are cetăţenia altui stat, dar deţine domiciliul şi viza de reşedinţă, precum şi permis de lucru în republica
Moldova;
cunosc limba romană scris şi vorbit;
sunt în capacitate de exerciţiu deplină;
starea sănătăţii corespunde postului pentru care candidează confirmată prin prezenţa adeverinţei
medicale F-086/e eliberată de medicul de familie;
nu a fost condamnata definitiv pentru comiterea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei;
4.0 Condiţii specifice, pentru participanţii la concurs
să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs
abilităţi de cunoaştere a calculatorului (nivel utilizator)
5.0 Descrierea locului vacant
organizarea procesului de examinare de laborator a sîngelui donat, produselor sanguine, în
corespundere cu prevderile actelor normative ce vizează acest proces;
validarea în baza examinărilor de laborator a sângelui şi produselor sanguine;
organizarea, supravegherea şi respectarea necondiţionată a proceselor tehnologice la toate etapele de
examinare de laborator;
activitatea va fi executată în limitele programului lunar de lucru aprobat de administraţie;
respectarea regimului secţiei şi al instituţiei;
executarea procedurilor operaţionale standarde, prevăzute de specificul activităţi secţiei, care sunt
aprobate de administraţie;
îndeplinirea indicaţiilor suplimentare a şefului de secţie/adminsitraţiei.
6.0 Facilităţi acordate de instituţie:
Timpul de muncă zilnic şi săptîmînal în corepundere cu prevederile legislaţiei ce reglementează
munca;
concediu suplimentar la cel anual, conform legislaţiei în vigoare;
7.0 Conţinutul dosarului de participare la concurs
Cerere de înscriere la concurs;
Originalul şi copia buletinului de identitate (copia se anexează la cererea de înscriere la concurs);
Originalele şi copia diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau
instruiri (copiile se anexează la cererea de înscriere la concurs);
Copie conformă cu originalul carnetului de muncă, sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea
în muncă, activitatea generală şi pe specialitate, şi după caz la Centrul de Transfuzie a Sîngelui (copia
se anexează la cererea de înscriere la concurs);
cazier judiciar, sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să vă facă
incompatibil cu funcţia care candidaţi (se anexează la cererea de înscriere la concurs);

Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi copia acesteia (copia se
anexează la cererea de înscriere la concurs);
CV (Curiculum Vitae) care se va anexa la cererea de înscriere la concurs;
Originalele şi copia certificatelor de căsătorie, de naştere a copiilor, de schimbare a numelui (după caz)
care se vor anexa la cererea de înscriere la concurs;
2 (după) referinţe de la locurile anterioare de lucru (după caz), care se va anexa la cererea de înscriere
la concurs.
8.0 Data limită de depunere a dosarului ”19” decembrie 2016
*
Dosarul poate fi prezentat direct la sediul instituţiei mun. Chişinău, str. Academiei 11, biroul
Serviciul Resurse Umane (Intrarea în instituţie este securizat electronic, pentru a primi acces se va
prezenta un act de identitate în original).
Date de contact pentru informaţii suplimentare:
Tel: 022 109052, Serviciul Resurse Umane.
Email: singe@ms.md sau stradnics@mail.ru (denumirea scrisorii Dosar pentru angajare)
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Fişa informaţională
privind condiţiile de participare la concursul pentru postul de medic
în cadrul Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui
1.0 Se anunţă recrutare la postul vacant de medic
Medici - 2 posturi, inclusiv:
1.1
Locaţia Bălţi, str. D ecebal 1 1 3 - 1 post
Secţia propagate examinare medical donatori de sînge/component sanguine, recoltare şi procesare
sînge componente sanguine nr. 2 - 2 posturi, perioada de angajare nedeterminată şi 1 post - perioada
de angajare determinată.
1.2
Locaţia Cahul, str. A lexei M ateevici 103/2 1 p o st
Secţia propagate examinare medical donatori de sînge/component sanguine, recoltare şi procesare
sînge componente sanguine nr. 3 - 1 post, perioada de angajare nedeterminată.
2.0 Fişa de post pentru locul vacant, în anexă 1 fişa post din 1 fila;
3.0 Condiţii generale pentru participanţii la concurs:
deţine cetăţenia Republicii Moldova;
are cetăţenia altui stat, dar deţine domiciliul şi viza de reşedinţă, precum şi permis de lucru în republica
Moldova;
cunosc limba romană scris şi vorbit;
sunt în capacitate de exerciţiu deplină;
starea sănătăţii corespunde postului pentru care candidează confirmată prin prezenţa adeverinţei
medicale F-086/e eliberată de medicul de familie;
nu a fost condamnata definitiv pentru comiterea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei;
4.0 Condiţii specifice, pentru participanţii la concurs
să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs
abilităţi de cunoaştere a calculatorului (nivel utilizator)
5.0 Descrierea locului vacant
organizarea procesului de examinare medicală a donatorilor de sînge şi componente sanguine, în
corespundere cu prevderile actelor normative cev izează acest proces;
validarea sângelui şi produselor sanguine;
organizarea, supravegherea şi respectarea necondiţionată a proceselor tehnologice la toate etapele de
producere;
activitatea va fi executată în limitele programului lunar de lucru aprobat de administraţie;
respectarea regimului secţiei şi al instituţiei;
executarea procedurilor operaţionale standarde, prevăzute de specificul activităţi secţiei, care sunt
aprobate de administraţie;
îndeplinirea indicaţiilor suplimentare a şefului de secţie/adminsitraţiei.
6.0 Facilităţi acordate de instituţie:
Timpul de muncă zilnic şi săptîmînal în corepundere cu prevederile legislaţiei ce reglementează
munca;
concediu suplimentar la cel anual, conform legislaţiei în vigoare;
7.0 Conţinutul dosarului de participare la concurs
Cerere de înscriere la concurs;
Originalul şi copia buletinului de identitate (copia se anexează la cererea de înscriere la concurs);
Originalele şi copia diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau
instruiri (copiile se anexează la cererea de înscriere la concurs);
Copie conformă cu originalul carnetului de muncă, sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea
în muncă, activitatea generală şi pe specialitate, şi după caz la Centrul de Transfuzie a Sîngelui (copia
se anexează la cererea de înscriere la concurs);
cazier judiciar, sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să vă facă
incompatibil cu funcţia care candidaţi (se anexează la cererea de înscriere la concurs);
Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi copia acesteia (copia se
anexează la cererea de înscriere la concurs);
-

CV (Curiculum Vitae) care se va anexa la cererea de înscriere la concurs;
Originalele şi copia certificatelor de căsătorie, de naştere a copiilor, de schimbare a numelui (după
caz) care se vor anexa la cererea de înscriere la concurs;
2 (dpuă) referinţe de la locurile anterioare de lucru (după caz), care se va anexa la cererea de înscriere
la concurs.
8.0 Data limită de depunere a dosarului ”20” decembrie 2016
*
Dosarul poate fi prezentat direct la sediul instituţiei mun. Chişinău, str. Academiei 11, biroul
Serviciul Resurse Umane (Intrarea în instituţie este securizat electronic, pentru a primi acces se va
prezenta un act de identitate în original).
Date de contact pentru informaţii suplimentare:
Tel: 022 109052, Serviciul Resurse Umane.
Email: singe@ms.md sau stradnics@mail.ru (denumirea scrisorii Dosar pentru angajare)
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Fisa informaţională
privind condiţiile de participare Ia concursul pentru postul de medie de laborator/laborant în
medicină cu studii superioare medic
în cadrul Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui
1.0 Anunţă recrutare la postul vacant de medic de laborator/laborant în medicină cu studii
superioare
1.1
3 posturi vacante în subdiviziunile din locaţia Chişinău pe perioadă de angajare nedeterminată
2.0 Fişa de post pentru locul vacant, în anexă 2 fişe de post a cîte 2 file fiecare;
3.0 Condiţii generale pentru participanţii la concurs:
deţine cetăţenia Republicii Moldova;
are cetăţenia altui stat, dar deţine domiciliul şi viza de reşedinţă, precum şi permis de lucru în republica
Moldova;
cunosc limba romană scris şi vorbit;
sunt în capacitate de exerciţiu deplină;
starea sănătăţii corespunde postului pentru care candidează confirmată prin prezenţa adeverinţei
medicale F-086/e eliberată de medicul de familie;
nu a fost condamnata definitiv pentru comiterea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei;
4.0 Condiţii specifice, pentru participanţii la concurs
să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs
abilităţi de cunoaştere a calculatorului (nivel utilizator)
5.0 Descrierea locului vacant
organizarea procesului de examinare de laborator a sîngelui donat, produselor sanguine, în
corespundere cu prevderile actelor normative ce vizează acest proces;
validarea în baza examinărilor de laborator a sângelui şi produselor sanguine;
organizarea, supravegherea şi respectarea necondiţionată a proceselor tehnologice la toate etapele de
examinare de laborator;
activitatea va fi executată în limitele programului lunar de lucru aprobat de administraţie;
respectarea regimului secţiei şi al instituţiei;
executarea procedurilor operaţionale standarde, prevăzute de specificul activităţi secţiei, care sunt
aprobate de administraţie;
îndeplinirea indicaţiilor suplimentare a şefului de secţie/adminsitraţiei.
6.0 Facilităţi acordate de instituţie:
Timpul de muncă zilnic şi săptîmînal în corepundere cu prevederile legislaţiei ce reglementează
munca;
concediu suplimentar la cel anual, conform legislaţiei în vigoare;
7.0 Conţinutul dosarului de participare la concurs
Cerere de înscriere la concurs;
Originaluol şi copia buletinului de identitate (copia se anexează la cererea de înscriere la concurs);
Originalele şi copia diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau
instruiri (copiile se anexează la cererea de înscriere la concurs);
Copie conformă cu originalul carnetului de muncă, sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea
în muncă, activitatea generală şi pe specialitate, şi după caz la Centrul de Transfuzie a Sîngelui (copia
se anexează la cererea de înscriere la concurs);
cazier judiciar, sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să vă facă
incompatibil cu funcţia care candidaţi (se anexează la cererea de înscriere la concurs);
Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi copia acesteia (copia se
anexează la cererea de înscriere la concurs);
CV (Curiculum Vitae) care se va anexa la cererea de înscriere la concurs;
Originalele şi copia certificatelor de căsătorie, de naştere a copiilor, de schimbare a numelui (după caz)
care se vor anexa la cererea de înscriere la concurs;
2 (dpuă) referinţe de la locurile anterioare de lucru (după caz), care se va anexa la cererea de înscriere
la concurs.

8.0 Data limită de depunere a dosarului ”19” decembrie 2016
*
Dosarul poate fi prezentat direct la sediul instituţiei mun. Chişinău, str. Academiei 11, biroul
Serviciul Resurse Umane (Intrarea în instituţie este securizat electronic, pentru a primi acces se va
prezenta un act de identitate în original).
Date de contact pentru informaţii suplimentare:
Tel: 022 109052, Serviciul Resurse Umane.
Email: singe@ms.md sau stradnics@mail.ru (denumirea scrisorii Dosar pentru angajare)

