
A N U N Ţ 

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice 

vacante în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri 

Denumirea funcției publice vacante: 

- Medic Terapeut a unității militare 1045 a Inspectoratului General de Carabinieri – 

1 funcție vacantă. 

Sarcinile de bază: 

• cunoaste si raspunde de respectarea protocolului clinico-terapeutic; 

• efectuează examenul clinic al pacientului si stabilește diagnosticul; 

• explică procedurile sau tratamentele prescrise pacienților; 

• evaluaează si planifică cerințele de tratament; 

• completează fișa medicală a pacientului; 

• menține confidențialitatea datelor medicale ale pacienților. 

 

Datele de contact: Direcția Regională „Sud” a Inspectoratului General de 

Carabinieri; mun. Comrat, str. Gavrilova 99A. Telefon: (0298) 2-20-42,  

Condiţiile de participare la concurs: 

 a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

 b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în 

teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;  

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

 d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de 

vârstă; 

 e) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei 

publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; 

 f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 

 g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat 

contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 

 h) nu are antecedente penale;  

i) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 

activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei 

judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.  

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:  

Studii: superioare în medicină 

 Experienţă profesională: experiență profesională în domeniul medicinii nu mai 

puțin de 2 ani. 

 Cunoştinţe: cunoașterea legislației în domeniu;  



cunoaşterea unei limbi de circulație internațională, cunoștințe de operare la      

calculator. 

 Abilități: lucru cu informația, comunicare eficientă, de a fi în măsură să expună 

clar și concis constatările, concluziile și recomandările, spirit de observație și 

analiză, gândire ordonată, perseverență, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de 

a lucra în echipă.  

Atitudini/comportamente: conduită morală și profesională desăvârșită, 

obiectivitate în aprecierea și analiza sistemelor auditare, responsabilitate, 

obiectivitate, competență, confidențialitate, imparțialitate, inițiativă, tendință către 

dezvoltare continuă.  

Documente ce urmează a fi prezentate: a) formularul de participare, specificat în 

anexă la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009;  

b) copia buletinului de identitate/ certificat de naștere;  

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de 

perfecţionare profesională şi/sau de specializare;  

d) copia carnetului de muncă, documentele care confirmă activitatea, în cazul în 

care nu sunt înscrieri în carnetul de muncă;  

e) livret militar;  

f) caracteristică de la ultimul loc de muncă ;  

g) foto 3x4- 2 buc. 

h) foto 9x12 – 2 buc 

Copiile documentelor prezentate se prezintă împreună cu documentele originale 

pentru a verifica veridicitatea lor.  

Modalitatea de depunere a documentelor: Personal.  

Bibliografia concursului:  

-Constituţia Republicii Moldova;  

-Legea nr. 219/2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri; 

Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General de 

Carabinieri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2019.  

-Cunoaște legislația în domeniul medicinii. 

 


