
IMSP Dispensarul Republican de Narcologie

anun ă concurs:ț

Nr.
d/o

Denumirea func ieiț Numărul
de unită iț

Data limită a depunerii 
dosarului la adresa 
juridică: 
mun.Chi inău,ș
str.Ion Pruncul 8, serviciul 
resurse umane,
tel. de contact 022294079

1 Medic psihiatru-narcolog, ef sec ie Ș ț
nr. 2

1 10 mai 2022

2 Medic psihiatru-narcolog, ef sec ie Ș ț
nr. 4

1 10 mai 2022

Pentru  ocuparea  unui  post  vacant  se  pot  înscrie  persoanele,  care
îndeplinesc următoarele condi ii generale:ț

 au cetă enia Republicii Moldova,ț
 au cetă enia altor state, dar domiciliul în Republica Moldova i permis deț ș

lucru în Republica Moldova,
 cunosc limba română scris i vorbit,ș
 sunt în capacitate deplină de exerci iu,ț
 au starea  de  sănătate  corespunzătoare  postului  pentru  care  candidează,

atestă pe baza adeverin ei medicale, eliberate de medicul de familie sau deț
unită ile sanitare abilitate,ț

 nu  au  fost  condamna i  definitiv  pentru  săvîr irea  unei  infrac iuni,ț ș ț
incompatibilă cu exercitarea func iei,ț

 îndeplinesc condi iile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv,ț
 îndeplinesc condi iile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.ț

1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs
care va conţine următoarele documente: 
a) cerere de înscriere la concurs; 
b) copia actului de identitate; 
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor

specializări sau instruiri; 
d) copie  conformă cu  originalul  a  carnetului  de  muncă  sau,  după  caz,  o

adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; 
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 a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă
schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

i) 2 referin e de la locurile anterioare de lucru.ț


