
Rezultatele etapei de selectare a dosarelor  

la concursul de recrutare a personalului medical 

 

IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime”, str. A. Russo 11, mun.Chișinău, MD-2068, 

anunță rezultatele preselecției (selectării dosarelor) la concursul de recrutare a personalului medical 

demarat pe data de 02.01.2017, după cum urmează: 

 

NR. Denumirea funcției pentru concurs Nr. de unități vacante Nr. de cereri depuse  

1 medic cardiolog de gardă, secția IMA 2 0 

2 medic cardiolog de gardă, secția cardiologie 3 0 

3 medic oftalmolog de gardă, secția 

oftalmologie 

2 0 

4 medic anesteziolog de gardă, secția 

anesteziologie 

2 0 

5 medic reanimatolog, secția reanimare 1 0 

6 medic intervenționist radiolog, Departamentul 

de radiologie endovasculară 

2 3 

7 șef departament diagnostic 1 0 

8 medic morfopatolog 2 0 

8 Medic internist de urgență, DMU 1 2 

9 asistentă medicală, secția neurologie 3 0 

10 asistentă medicală, secția neurorecuperare 2 0 

11 asistentă medicală, secția endocrinologie 2 0 

12 asistentă medicală, secția gastrologie 4 0 

13 asistentă medicală, secția toxicologie 2 0 

14 asistentă medicală, secția proctologie 3 0 

15 asistentă medicală, secția urologie 2 0 

16 asistentă medicală, secția ginecologie 1 0 

17 asistentă medicală, secția oftalmologie 5 1 

18 asistentă medicală, secția ORL 1 0 

19 asistentă medicală, secția nefrologie și dializă 2 0 

20 asistentă medicală, Departamentul de 

Medicină urgentă 

18 0 

21 asistentă medicală, secția anesteziologie 5 0 

22 asistentă medicală, secția reanimare 10 0 

23 asistentă medicală, Blocul operator 6 0 

24 asistentă medicală, Departamentul radiologie 

endovasculară 

4 0 

25 laborant radiolog, Departamentul de 

diagnostic 

2 0 

26 felcer laborant histolog, secția anatomie 

patologică 

3 0 

 

Promovarea la interviu a candidaților: 

Nr. Numele, prenumele Funcția aplicată Promovarea la 

interviu  

1 Șeptelici Ștefan medic internist DMU, 0,5 unit. admis 

2 Șovgur Vasile  medic internist DMU, 0,5 unit. admis 

3 Ciubotaru Parascovia asistentă medicală, secția 

oftalmologie 

admis 

4 Calenici Eugen medic intervenționist radiolog, admis 



departamentul radiologie 

endovasculară 

5 Nicorici Oleg medic intervenționist radiolog, 

departamentul radiologie 

endovasculară 

admis 

6 Istrati Viorel medic intervenționist radiolog, 

departamentul radiologie 

endovasculară 

respins  

 

Se stabilește pentru interviu data de 01.02.2017, ora 10.00, cu afișarea acestei informații odată cu 

rezultatele selecției dosarelor, pentru următorii candidați: 

a) Șeptelici Ștefan, pentru funcția de medic internist DMU, 0,5; 

b) Șovgur Vasile, pentru funcția de medic internist DMU, 0,5; 

c) Ciubotaru Parascovia, pentru funcția de asistentă medicală, secția oftalmologie. 

Se stabilește pentru interviu data de 10.02.2017, ora 10.00 , cu afișarea acestei informații odată cu 

rezultatele selecției dosarelor, pentru următorii candidați: 

a) Calenici Eugen, pentru funcția de medic intervenționist radiolog, departamentul radiologie 

endovasculară; 

b) Nicorici Oleg, pentru funcția de medic intervenționist radiolog, departamentul radiologie 

endovasculară. 

 

 

 

Secretar  comisie de concurs                                                                     Stoicev Valeriu 

 

Data 27.01.2017 
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