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Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Cimişlia 

anunţă despre recepţionarea dosarelor pentru funcţia de medic radiolog 

 

 

Cerinţele faţă de candidaţi 

Condiţii generale: 

 deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

 deţine cetăţenia altor state,dar domiciliu în RM şi permis de lucru în 

RM; 

 posedă limba romană scris şi vorbit; 

 sînt în capacitate deplină de exerciţiu; 

 au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinţii medicale, eliberate de medicul de familie 

sau de unităţile sanitare abilitate; 

 nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni, 

incompatibilă exercitarea funcţiei; 

 cunoaşte şi utilizează calculatorul; 

 îndeplinesc condiţile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv; 

 îndeplinesc condiţile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs. 
         

            Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la 

concursul pentru ocuparea  postului vacant sînt stabilite în FIŞA postului. ( Se anexează ) 
 

Dosarul candidatului va include: 

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, dupăcaz, 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) adeverinţa 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) două  referinţe de la locurile anterioare de lucru.                

 

Dosarele vor fi recepţionate direct pînă la 15.08.2016, ora 17.00, la adresa MD 4100, 

or.Cimişlia, str.Alexandru cel Bun nr.135          

Tel.de contact: 0241-22391, Şef serviciu resurse umane - Lidia Josu  

E-mail: ru.sr_cimişlia@ms.md                   
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 Fișa postului 
 

Autoritatea: IMSP Spitalul raional Cimișlia 

Adresa: 4101, or.Cimișlia str.Alexandru cel Bun 135 

Denumirea funcției: medic radiolog 
 

 

Atribuții de serviciu 

Studii: USMF, specializare sau licență în radiologie 
 

Sarcinele de bază 

- efectuează investigațiile și prezintă cazurile deosebite directorului instituției și 

vicedirectorului medical; 

- organizează și asigură cercetările radiologice în corespundere cu indicațiile clinice, 

determinînd metodica și volumul investigației; 

- întocmește și semnează documentele privind examenele efectuate; 

- urmărește perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din subordine (respectarea 

programului intern, regulilor de protecție a muncii, tehnicii securității în muncă și 

securității actinice); 

- răspunde prompt la solicitările în caz de urgentă medico-chirurgicale și la consultările 

interdisciplinare; 

- raspunde de ținuta și comportamentul personalului din subordine; 

- asigură securitatea bolnavului în timpul efectuării cercetărilor; 

- supraveghează ca developarea filmelor radiologice să se execute corect și în aceeași zi, 

răspunde de buna conservare și depozitare a formelor radiologice; 

- urmărește  măsurile de protecție contra iradierii, atît pentru personalul din subordine cît și 

pentru bolnavii care se prezintă pentru examene radiologice; 

- stabilește precis dozajul, filtrul, kilovoltajul, timpul de iradiere, numărul sedințelor și data 

aplicarii lor, etc.; 

- dirijează cu lucrul personalului medical mediu și inferior în timpul serviciului, solicită 

respectarea regimului sanitar și antiepidemic în secție; 

- controlează volumul și calitatea îndeplinirii prescripțiilor medicale efectuate de către 

tehnicienii-radiologi și medicii din secțiile curative; 
 

Responsabilități: 

- respectarea legislației muncii, legislația privind ocrotirea sănătății, alte acte normative ce 

reglementează activitatea; 

- executarea calitativă și în termenii stabiliția acțiunilor incluse în planul de activitate, 

precum și respectarea Regulamentului intern a instituției; 

- responsabilitatea pentru traumele electrice, actinice în timpul investigațiilor radiologice; 

 

 

 

Întocmit de  

Șef serviciu Resurse Umane     Lidia Josu 
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