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Agenţia de Transplant anunţă concurs

pentru suplinirea funcţiilor vacante
Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul privind angajarea prin concurs a

personalului medical din sistemul sănătăţii, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 139-p §3
din 15.10.2015.

FUNCŢII VACANTE:

1. Medic, Secția Registrul Național Renal ------------ 1 unitate;
2. Medic, Direcţia transplantologie --------------------- 1 unitate;
3. Medic, Serviciul de coordonare și monitorizare a activităților de reproducere umană
--------------------------------------------------------------- 1 unitate.

Cerinţele postului pentru funcţia de medic

· deţine cetăţenia Republicii Moldova;
· deţine diplomă de medic;
· cunoaşterea bună a limbilor română și rusă (scris şi vorbit);
· deținerea categoriei de calificare conform specialităţii sau în management sanitar constituie  o

prioritate;
· cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză), constituie  o prioritate;
· vechime în muncă în domeniul medical sau experienţă în managementul sanitar constituie o

prioritate;
· cunoaşterea cadrului legislativ în domeniu;
· apt de muncă, fizic şi psihic.

Abilităţi: de organizare, monitorizare şi coordonare a activităţilor, lucrul cu
informaţia medicală, cu baze de date, sinteză, analiză, abilități de instruire şi control,
de comunicare eficientă (verbal şi scris), de lucru la PC: Microsoft Word, Microsoft
Excel, Power Point, Internet.
     Atitudini/comportamente: responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă,
creativitate, flexibilitate, loialitate, tendinţa spre dezvoltare profesională continuă,
receptivitate la idei noi, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea

http://www.transplant.gov.md/


problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament corespunzător
deontologiei lucrătorului medical.

Candidaţii vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

· cererea pentru participare la concurs scrisă în formă liberă;
· copia actului de identitate;
· copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă susţinerea unor cursuri de specializări şi

instruiri;
· copia certificatului de calificare (după caz);
· copia carnetului de muncă;
· declaraţia pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
· certificatul medical forma 086-e;
· curriculum vitae.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu
documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele
personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele
în original pentru autentificare).

Dosarele pot fi depuse la Agenţia de Transplant, la adresa:
mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu, 29, etajul 2 (în incinta Spitalului Clinic Republican ”T.

Moșneaga”), în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Termenul de depunere a dosarului: 01.06.2020, ora 17.00.

Tel. de contact: 022-286-461, 022-280-512
e-mail: atm@ms.md

Bibliografie:

1. Constituţia Republicii Moldova;
2. Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
3. Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
4. Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Acte normative în domeniul ocrotirii sănătăţii:

1. Legea ocrotirii sănătăţii nr 411-XIII din 28.03.1995;
2. Hotărîrea Guvernului nr. 886 din 06.08.2007 „Cu privire la aprobarea Politicii Naţionale de

Sănătate”;
3. Hotărîrea Guvernului nr. 1471 din 24.12.2007  „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a

sistemului de sănătate în perioada 2008-2017”.
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Acte normative în specialitate:

1. Legea RM nr. 256-XV din 19.07.2002 privind ratificarea Convenţiei privind drepturile omului şi
biomedicina, adoptată la Oviedo la 4 aprilie 1997;

2. Legea RM nr. 261-XVI  din  06.12.2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia
privind drepturile omului şi biomedicina vizînd transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană
(Monitorul Oficial nr.198-202/763 din 21.12.2007);

3. Legea RM nr. 42 din 06.03.2008 privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane
(Monitorul Oficial nr. 81din 25.04.2008, art. nr.273; în vigoare: 25.10.2008);

4. Legea RM nr. 138 din 15.06.2012 privind sănătatea reproducerii;
5. Legea RM nr. 185 din 24.05.2001 cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi

planificarea familială;
6. HG  RM  nr.  386 din 14.05.2010 cu privire la instituirea Agenţiei de Transplant (Monitorul

Oficial  nr. 78-80 din 21.05.2010, art. nr. 457);
7. HG RM nr. 1207 din 27.12.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

a Comisiei independente de avizare pe lîngă Ministerul Sănătăţii şi a criteriilor de autorizare
pentru desfăşurarea activităţilor de prelevare şi transplant (Monitorul Oficial nr. 259-263 din
31.12.2010, art. nr. 1324);

8. HG RM nr. 258  din 28.04.2017cu privire la aprobarea Programului naţional de transplant pentru
anii 2017-2021 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acestuia;

9. Ordinul MS nr.725 din 01.11.10 cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului Consultativ
de pe lîngă Agenţia de Transplant;

10. Ordinul MS nr. 356 din 24.04.2014 despre aprobarea Regulamentului privind mecanismul
de finanţare a instituţiilor medico-sanitare autorizate pentru prelevarea de organe de la persoană
decedată în scopul examinării şi terapiei de menţinere preoperatorie a donatorului potenţial de
organe în moarte cerebrală;

11. Ordinul MS nr. 873 din 07.11.16 privind organizarea și funcționarea Comisiei independente
de avizare pe lîngă Ministerul Sănătății;

12. Ordinul MS nr. 149 din 23.02.2017 (cu anexe1,2) cu privire la acordarea serviciilor de
reproducere umană asistată medical;

13. Ordinul MS nr. 242 din 27.03.2017 cu privire la unele măsuri de facilitare a implementării
prevederilor ordinului nr.149 din 23 februarie 2017 „Cu privire la acordarea serviciilor de
reproducere umană asistată”;

14. Ordinul MS nr. 416 din 02.06.2017 cu privire la modificarea și completarea ordinului
Ministerului Sănătății nr. 356 din 24 aprilie 2014;

15. Ordinul MS nr. 427 din 06.06.2017 cu privire la aprobarea Standardului  privind
organizarea și desfășurarea activității de prelevare și transplant de organe, țesuturi și celule
umane.

16. Ordinul MS nr. 83 din 27.01.2020 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la
modul de organizare a serviciilor de reproducere umană asistată medical în cadrul asigurării obligatorii de
asistentă medicală.
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