
MINISTERUL SANATATII
AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
mun.Chigin[u

,, fu ,,/^0nuq4l'L2022 nr. I -P $*
Cu privire la organizarea concursului
pentru ocuparea funcfiei de director al
IMSP Spitalul Raional Cahul

in conformitate cu prevederile Hotdririi Guvernului nr.1 01612016, cu

modificdrile ulterioare Ei in temeiul prevederilor pct.9 subpct.) I I al

Regulamentului cu privire la organizarea gi func{ionarea Ministerului Sendtdtii,
aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. I 48 12021, emit prezentul ordin:

1. Se anunfd concurs pentru ocuparea functiei de director al IMSP Spitalul
Raional Cahul.

2. Administralia IMSP Spitalul Raional Cahul va asigura plasarea anunlului
privind organizarea concursului pe pagina web oficiald qi pe avizierul
instituliei.
Serviciul resurse umane qi probleme speciale va organiza receplionarea
dosarelor candida(ilor timp de 20 zile din momentul publicarii condiliilor de

concurs, pe pagina web oficiala a Ministerului Sdndtafii, conforrn anexei.

Controlul executdrii ordinului in cauzd se atribuie Serviciului resurse umane

qi probleme speciale.

Jn*4, Ala NEMERENCO

3.

4.

Ministru

t/ PCaz4



Anexd

la Ordinul MS
nr. 9 -P$ J 6tn dQ'of./aX/-

ANIJNT
privind organizarea concursului pentru ocuparea funcfiei de director al

IMSP Spitalul Raional Cahul

Ministerul Sanathlii (MD-2009, Chiginau, str. Vasile Alecsandrt,2) anun!6 concurs
pentru ocuparea I'unc{iei vacante de director al IMSP Spitalul Raional Cahul.

Condi{iile de participare la concurs:
1) deline cetdlenia Republicii Moldova sau/Ei cetdlenia altui stat, cu condilia

domicilierii pe teritoriul Republicii Moldova;
2) are studii superioare/de licenld medicale, studii de masterat ?n managementul

sanatalii publice/management organizalional/ administrare. Pentru
candidatul cu studii in alte domenii decit cel medical (management
organiza\ionalladministrare etc.), studiile de masterat in managementul
sanata{ii publice sint obligatorii;

3) cunoaEte lirnba romAnS, scris gi vorbit;
4) are capacitate deplind de exerciliu;
5) este apt din punct de vedere medical (fizic qi neuropsihic);
6) nu are antecedente penale;
7) are cel pulin 5 ani vechime in muncd in posturi prevdzute cu studii

superio are;
B) nu a atins v6rsta de pensionare, conform legii;
9) nu are sancfiuni disciplinare;
10) nu are interdiclie de a ocupa anumite funcfii.

La inscrierea pentru concurs, candidafii vor depune la sediul Ministerului
Sanata{ii un dosar de participare, care include urmitoarele:

1) cererea de parlicipare la concurs, cu menlionarea postului solicitat;
2) copia actului de identitate;
3 ) copiile diplomelor de studii universitare de licenfd, diploma de studii

superioare de master, precum gi anexele la diplome, dupd caz;

4) copiile altor acte care atestd efectuarea unor speciahzdri sau instruiri, dacd

candidatul dispune de astfel de acte;

5) actele care atestd vechimea in muncd a candidatului;
6) declaral,ia pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale gi cd nu a fost

atras la rdspundere penald (in original);
l) adeverinla rnedicald care atestd starea de sdndtate corespunzdtoare (in

original);
8) curriculumul vitae (in original);
9) copia certificatului de cdsdtorie sau copiile documentelor care atestd

schimbarea numelui (dupa caz).

l0) declarafia de integritate privind lipsa conflictelor de interese Ei existenla

rudelor qi afinilor pina Ia gradul al IV-lea inclusiv (parinte, frate/sord,



bunic/bunic6, nepot/nepoat6,
concubinul/concubina) , eare sunt
privind lipsa relaf iei de rudenie
(Consiliul Raional Cahul), conform

unchi/mdtuE6, soful/so{ia, copilul,
angaja[i in institulia medicali respectivd qi

cu persoanele responsabile ale fondatorului
modelului aprobat de Ministerul Sdnatdlii (in

original);
I 1) referinfa de la ultimii trei angajatori (dupa caz);
12) proiectul planului strategic de dezvoltare a IMSP Spitalul Raional Cahul

pentru urmdtorii 5 ani, realizat de candidat;
l3) declarafia pe propria rdspundere a candidatului cd proiectul strategic de

dezvoltare a institufiei este realizat integral de cdtre acesta (in original);
14) scrisoarea de motivare (in original).
Copiile documentelor prezentate sint autentificate notarial sau se prezintd,

impreund cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarele se vor depune personal la sediul Ministerului Sandtdlii, bir.1 I 1, data
limita de depunere a dosarelor este 08 februarie 2022, orele 16.000 inclusiv.

Persoana responsabilS de receplionarea dosarelor qi furnizarea informa{iilor
suplimentare referitor la organrzarea concursului dna Victoria Olaru, $ef
Serviciu resurse umane qi probleme speciale, bir.l11, tel. 0 (22) 26-88-02, e-maiI:
victoria.olaru@ms.gov.md, MD-2009, mun. Chiqindu, str. Vasile Alecsandri, 2.


