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TERMENI DE REFERINŢĂ 

pentru angajare medic infecționist 

  

I. INFORMAŢII GENERALE  

 

A.O. „Inițiativa Pozitivă” în acordului de cooperare nr.2209131: NiN Ukrainian Refugee Support and 

Winterization Program in the RepuЫic of Moldova, semnat între Caritas Austria și A.O. „Iniţiativa 

Pozitivă”, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, organizează concurs pentru angajarea unei 

persoane în calitate de medic infecționist.  

 

Obiectivele proiectului  

De a contribui la răspunsul de urgență eficient pentru refugiații ucraineni din Republica Moldova, de 

a întări reziliența familiilor gazdă din Moldova și populației locale vulnerabile și pentru a sprijini 

coeziunea dintre grupuri. 

II. OBIECTIVUL SERVICIILOR       

Obiectivul serviciilor constă în oferirea suportului specializat pentru desfășurarea activităților 

preconizate în cadrul proiectului. 

 

III. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR ŞI A RESPONSABILITĂŢILOR SPECIFICE 

Specialista/specialistul va avea următoarele responsabilități:  

1. Efectuarea consultărilor de specialitate în centru, în vederea diagnosticării unei patologii 

infecțioase și a stabilirii tratamentului etiologic necesar; 

2. Efectuează evidenta dispensarică a persoanelor bolnave; 

3. Să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate beneficiarilor organizației și 

refugiaților din Ucraina; 

4. Să furnizeze tratament adecvat şi să respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor prevăzute, 

conform protocoalelor și ghidurilor în vigoare; 

5. Să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medicală, ori de câte ori se solicită 

servicii medicale în aceste situaţii; 

6. Să respecte criteriile medicale de calitate privind serviciile medicale prestate şi întreaga activitate 

desfăşurată în cabinetele medicale; 

7. Să ofere informaţii asiguraţilor despre drepturile pe care le au şi care decurg din calitatea de 

asigurat, despre serviciile oferite şi să-l consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi al păstrării 

sănătăţii; 

8. Obligativitatea păstrării confidenţialităţii faţă de terţi asupra datelor de identificare şi serviciile 

medicale acordate asiguraţilor; 

9. Obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor; 

10. Obligativitatea respectării dreptului la liberă alegere a furnizorului de servicii medicale în 

situaţiile de trimitere pentru consulturi interdisciplinare; 

11. Obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci cand este cazul 

pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale); 

12. Existenţa unui plan de pregătire continuă a personalului medical; 
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13. Să respecte confidenţialitatea prestaţiei medicale; 

14. Să respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare; 

15. Să informeze medicul de familie asupra diagnosticului şi tratamentului recomandat prin scrisoare 

medicală; 

16. Să îşi stabilească programul de activitate conform legii, să îl afişeze într-un loc vizibil la cabinetul 

medical şi să îl respecte. Programul stabilit nu se va suprapune cu nici o altă activitate medicală 

efectuată de titular, sub incidenţa sancţiunilor administrative; 

17. Să înscrie în registrul de consultaţii, pe lângă data efectuării consultaţiei, examinării, serviciului 

prestat şi ora exactă a prezentării pacientului la cabinet şi ora de început a consultaţiei; 

18. Să nu încaseze de la beneficiari contribuţie personală pentru serviciile medicale; 

19. Să raporteze corect şi complet activitatea depusă, conform cu cerinţele contractuale în vigoare; 

20. Să desfăşoare şi activitate preventivă, prin crearea de conexiuni cu medicii de familie; 

- Alte responsabilități relevante. 

 

IV. CERINȚELE DE CALIFICARE (criterii de evaluare): 

Specialista/specialistul trebuie să dețină următoarele calificări: 

(i) Experiență generală (30 puncte) 

- Studii medicale, acte eliberate conform legislaţiei RM sau obţinute într-un alt stat şi 

recunoscute în condițiile stabilite de guvernul RM; 

- Experiență  profesională: minim 3 ani de experiență profesională va constitui un avantaj. 

 

(ii) Corespunderea pentru sarcină (60 puncte) 

- Cunoașterea cadrului legislativ şi normativ din domeniul ocrotirii sănătății, experienţă 

corespunzătoare în domeniul bolilor infecțioase; 

- Experiență de lucru inclusiv cu persoanele din grupurile social vulnerabile, și cele cu risc 

sporit de infectare HIV. 

 

 (iii) Limba și experiența relevantă (10 puncte)  

- Cunoașterea fluentă a limbilor româna și rusă, cunoașterea unei limbi de circulație 

internațională va constitui un avantaj; 

- Abilități bune de comunicare; 

- Cunoștințe de operare cu calculatorul (Word, Excel), tehnica de tapat cursiv. 

 

Alte cerințe și/sau condiții obligatorii pentru poziția menționată mai sus:  

- cetățean al Republicii Moldova; are domiciliu sau are drept de reședință în RM, precum şi cetățeni 

ai altor state, domiciliați în RM și dispun de permis de lucru în RM; 

- declarație pe propria răspundere că nu va exercita activități incompatibile cu exercitarea profesiunii 

de medic (art.8, Legea 264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic);   

- lipsa antecedentelor penale, confirmate prin declarație pe propria răspundere. 

 

V. CRITERII DE EVALUARE 
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CRITERII DE EVALUARE PUNCTAJ MAXIM POSIBIL 

Calificări generale  30 puncte 

Experiență şi calificări specifice 60 puncte 

Experiență relevantă 10 puncte 

Total: 100 puncte 

 

Candidații ai căror CV-uri vor corespunde criteriilor menționate în „Termenii de Referință” și vor 

acumula un punctaj mai mare de 70 de puncte vor fi invitați la interviu.   

VI. REMUNERAREA ȘI PROGRAMUL DE LUCRU 

Remunerarea va presupune o sumă fixă conform bugetului disponibil. Timpul de lucru - 0,5 salariu. 

Plata se va face în lei, după deducerea tuturor taxelor.  

VII. DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR/CONTRACTĂRII: 

Persoana selectată își va asuma îndeplinirea tuturor responsabilităților prevăzute în cadrul prezentul 

document. Activitatea sa, va începe de la data semnării contractului cu o durată de până la 31.12.2023, 

cu posibilitatea prelungirii. Angajatul va agrea toate activitățile cu Coordonatorul proiectului. 

 

VIII. CERINȚE DE RAPORTARE 

Angajatul va pregăti și va prezenta Coordonatorului proiectului raportul de activitate. 
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