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Erfurt, 10.07.2017
Cordon Alexandru
Vilniuser str.3
99089 Erfurt, Germania
E-mail: alexandru.cordon@yahoo.com
Spitalul Polivalent NOVAMED
Moldova, Chişinău, str. Tudor Strişcă, 30
În atentia departamentului Resurse Umane
Stimată/te Doamnă/Domn,
Mă adresez dumneavoastră cu intenția de a-mi manifesta interesul pentru postul de medic
anesteziolog-reanimatolog, postat de compania dvs. pe site-ul www.rabota.md. Am absolvit în anul
1998 Facultatea de Medicină Generală din cadrul U.S.M.F. Chisinău „N.Testemițanu" , după care în
perioada anilor 1998-2001 am facut studiile postuniversitare in cadrul aceiaşi universități la
specialitatea Anestezie şi Reanimare. Studiile mele postuniversitare au fost finalizate în anul 2001 cu
diploma de medic anesteziolog-reanimatolog.
Pe perioada studiilor am fost membru în diferite echipe, dezvoltandu-mi abilitățile de comunicare şi
lucru in echipă, asigurând, tot odată, examinarea preoperatorie a pacienţilor, monitorizarea funcțiilor
vitale ai acestora, stabilind gradul de risc anestetic şi chirurgical şi planul îngrijirii preoperatorii a
pacienților chirurgicali.
Totodată am acumulat cunostinţe avansate în anestezia generală intravenoasă (cu sau fără intubare
endotraheală sau aplicată prin masca laringiană), generală inhalatorie sau anestezia loco-regională
(peridurală sau subarahnoidiană) aplicate în cadrul diferitor intervenții chirurgicale, ortopedice,
urologice sau obstetrico-ginicolgice.
Tot în această perioadă am activat mult în cadrul compartimentului de reanimare, unde nu numai că
am acumulat cunoştinţe vaste în domeniul terapiei intensive postoperatorii ai bolnavilor critici
chirurgicali, dar am acumulat şi mulate cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul terapiei intensive
ai bolnavilor gravi cu patologie cardiacă, neurologică, pulmonară endocrină, etc.
În perioada de activitate pe teritoriul Republicii Moldova am aplicat cu succes cunoştințele teoretice,
dar şi practice acumulate pe parcusul studiilor universitare şi postuniversitare.
În perioada de activitate pe teritoriul Romaniei, în cadrul Unitătii de Primire Urgențe am studiat şi
deprins principiile de funcționare ai acestor unități sanitare (deoarece în Republica Moldova nu sunt,
deocamdată, unități sanitare analogice), dar şi colaborarea cu celelalte servicii medicale, atat
intraspitaliceşti, cât şi extraspitalicesti. Tot odată, în această perioadă, am acumulat și aplicat în
practică noi cunoştințe (dar şi am întărit cunoştințele acumulate în Republica Moldova) în domeniul
managementului şi resuscitării bolnavului critic/urgent. Deosebită atenție am acordat, în această
perioadă, studierii şi aplicării în practică a noilor protocoale de diagnostic clinic şi de laborator,

monitorizare, tratament şi îngrijire a bolnavilor critici. Trebuie să menționez că, în aceste unități
sanitare, deosebită atenție se acordă pacienților cu patologie cardiacă din motivul letalității înalte
printre aceștia. Din acest motiv, dar şi din motivul deosebitului propriului interes, am acorddat o
deosebită atenție studierii şi aplicării în pracrică a principiilor noi de monitorizare şi tratament a
bolnavilor cardiaci.
În această perioadă am studiat şi folosit în practică noi aparate medicale (cum ar fi: aparatul de
ventilație mecanică, defibrilatorul automat şi semiautomat, injectomatul etc.). Tot în această
perioadă am aplicat multe anestezii urgente în cadrul serviciului de urgență întărind cunoștințele
vechi, dar şi acumulând cunoştințe noi în anestezia de urgență.
Tot în această perioadă, am participat sistematic (atât online cât şi în direct) la multe cursuri
teoretice şi practice pe specialitate.
Perioada de activitate în Germania (deşi scurtă, dar deosebit de interesantă) s-a evidențiat pentru
mine prin faptul că în acest timp am aflat multe lucruri noi despre organizarea serviciului medical
german, şi în special serviciului de îngrijire intensivă a bolnavilor paliativi în afara spitalelor. Tot în
această perioadă am întărit cunoştințele mele în domeniul limbii germane, precum şi abilitățile ce
comunicare cu colegi de diferite specialități.
Tot odată, în această perioadă, de câteva ori am făcut practica (fără plată) în serviciul de
anestezilogie ai clinicilor germane. Astfel, pot spune cu certitudine că cunosc bine particularitățile
anesteziei de aici.
După toate cele expuse mai sus, pot spune că, cunoştințele mele teoretice şi practice sunt potrivite
pentru acest post vacant.
La această scrisoare vă transmit CV-ul meu şi, copia a câtorva acte.
În speranța că v-am convins în privința calificărilor mele, aştept cu interes o întâlnire în care să pot
detalia şi alte aspecte ale abilităților mele. Mă puteți contacta telefonic la numărul +4917643585145
sau pe adresa de E-mail: alexandru.cordon@yahoo.com.
Îmi manifest un deosebit interes pentru a discuta cu dumneavoastră.
Cu respect,
Cordon Alexandru

Studii

Clasele primare: 1980 - 1985
Gimnaziu: 1985 - 1989
Liceul Teoretic Grinăuți-Moldova, Edinrț, Republica Moldova: 1989 - 1991

Studii universitare

1991 – 1998: Facultatea de medicină generală la Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie din Chișinău, “N.Testemițanu"
Absolvită cu diploma de medic de profil general.
11.2001: studiile universitare sunt recunoscute de către Ministerul
Dzvoltării prin certificatul cu nr.1077/07.11.2001

Studii
postuniversitare

1998-2001: Specialitatea în Anestiziologie și reanimatologie la
Universitatea de Medicina și Farmacie din Chișinau „N.Testemițanu"

Cursuri de
perfecționare

10.2012 – 03.2013: cursul de asistență medicală de urgentă din centrul de
pregătire Mureș.

Activitatea
profesională

15.06.2015 : Compania de îngrijire intensivă a bolnavilor paliativi “H&R" din
Gotha, Thüringen, Germania
1.10.2015 - 15.06.2016: Compania de îngrijire intensivă a bolnavilor
paliativi “Nemo" din Erfurt, Thüringen, Germania
......
1.2011 - 10.2015: medic medicină generală în cadrul Unităţii de Primiri
Urgenţe de la Spitalul Municipal Mediaş, Sibiu, Romania
12.2007 - 01.201: medic medicină generală în cadrul Unităţii de Primiri
Urgenţe de la Spitalul Orăşănesc Luduş "Dr. Valer Rusu", Mureş, Romania
………
10.2003 - 11.2007: medic specialist anesteziolog reanimatolog în cadrul
Spitalului Raional Ocniţa , Moldova.
10.2001 - 11.2003: medic specialist anesteziolog reanimatolog în cadrul
Spitalului Raional Sângerei , Moldova.
09.1998 - 10.2001: medic rezident anesteziolog reanimatolog în cadrul
Spitalului Municipal Bălţi.

Cursuri

05.01.2016 – 08.10.2016: curs de limba germana la IIK , Erfurt, Thüringen,
Germania.
05.03 – 05.07.2007: curs de operator PC

Limbi straine

Româna (materna)
Germana

Rusa
Permis de conducere
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