
                         APROB 

 ___________Iurie LEVINSCHI  

Presedintele raionului                                  

 

Aviz 

cu privire la condiţiile de participare la concurs 

Consiliul Raional Hînceşti                       Preşedintele raionului Hînceşti 

anunţă concurs 

pentru ocuparea funcţiei  vacante 

de conducătorului 

 IMSP ”Centrului de Sănătate Hînceşti” 

 

Condiţiile de participare la concurs: 

 Scopul general al funcţiei: 

Conducerea personalului și menagementul eficient al activităților IMSP ”Centrului de Sănătate Hînceşti”. 

 

Sarcinile de bază: 

1.Asigură conducerea activității curente a instituției; 

2.Gestionează patrimoniu IMSP ”Centrului de Sănătate Hînceşti”; 

3.Participă la elaborează programe de activitate și asigură realizarea acestora; 

4.Conduce nemijlocit și concret un domeniu distinct din activitățile IMSP ”Centrului de Sănătate Hînceşti” 

5.Este ordonator de credite; 

6.Hotărăște măsurile disciplinare saurecompensare a personalului din subordine în concordanță cu legislația în vigoare; 

7.Reprezintă și angajează instituția în raporturile cu persoanele juridice și fizice din țară și străinătate, precum și în 

afara organelor jurisdicționale; 

8.Asigură condițiile de îndeplinire și respectare a criteriilor de autorizare a instituției; 

9.Angajează personal de specialitate și administrative în concordanță cu reglementările în vigoare, organigrama și 

statutul de funcții aprobat de către fondator; 

10.Informează trimestrial Consiliul de Administrație asupra realizării obiectivelor stabilite și a prestației co lectivului pe 

care îl conduce; 

11.Informează annual Consiliul rational asupra realizării obiectivelor stabilite, propune măsurile necesare pentru 

desfășurarea activității în condiții optime; 

12.Inițiază, menține și dezvoltă legăturile cu IMSP  din țară și străinătate, în scopul diversificării programelor și 

promovării schimburilor experiență; 

13. În execrcitarea atribuțiilor sale emite ordine. 

Condiţii de bază   

● deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;  

● are studii superioare/de licenţă medicale, studii de masterat în managementul sănătăţii publice/management 

organizaţional/ administrare. Pentru candidatul cu studii în alte domenii decît cel medical (management 

organizaţional/administrare etc.), studiile de masterat în managementul sănătăţii publice sînt obligatorii 

● cunoaşte limba română, scris şi vorbit;;  

● are capacitate deplină de exerciţiu; 

●  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

●  nu are antecedente penale pentru săvîşirea unei infracţiuni din categoriile: infracţiuni contra păcii şi securităţii 

omenirii, de război, contra vieţii şi sănătăţii persoanei, contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei, privind viaţa 



sexuală, contra familiei şi minorilor, contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale, contra patrimoniului, contra 

securităţii publice şi ordinii publice, contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică, contra autorităţilor publice  

şi a securităţii de stat, infracţiuni economice, infracţiuni de corupţie în sectorul privat; 

●  are o vechime în muncă de cel puțin 5 ani într-o funcție de conducere; 

●  nu a atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă. 

●  

Abilităţi: abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, instruire, 

motivare, mobilizare, soluționare de probleme, comunicare eficientă, utilizarea calculatorului.   

Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, 

punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă 

Persoanele interesate pot depune Dosarul de concurs care  va conține:  

1. cererea de participare la concurs, cu menţionarea postului solicitat; 

2. copia actului de identitate;  

3. copiile diplomelor de studii universitare de licenţă, master, doctorat, postdoctorat, precum şi anexele la diplome, 

după caz; 

4. copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri, dacă candidatul dispune de astfel de acte; 

5. actele care atestă vechimea în muncă a candidatului; 

6. declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale şi că nu a fost atras la răspundere penală; 

7. adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare; 

8. curriculumul vitae, cu includerea a cel puțin două persoane de referință, menționând datele de contact ale 

acestora, care vor accepta să fie contactate de către comisia de concurs pentru confirmarea competențelor 

profesionale ale candidatului (model EUROPAS maximum 2 file); 

9. copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz); 

10. declarația pe propria răspundere privind existența unui potențial conflict de interese sau absența conflictului de 

interese ; 

11. scrisoare de motivare personală pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei medico-sanitare publice. 

12.  Copiile documentelor prezentate sînt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, 

pentru a confirma veridicitatea lor 

Dosarele vor fi depuse personal la persoana responsabilă, data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs 

–  30 iunie 2021 

        Adresa  –mun. Hînceşti, str.M.Hîncu 138, biroul 305  

persoana de contact – EREMIA V, 269-2-25-82 

poșta electronică: resurseumane@hincesti.md 

 

 

Bibliografia concursului:  

Constituţia Republicii Moldova 

Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411 din 28-03-1995 

Capitolul Marketingul Serviciilor de sănătate  

 http://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/06/capitol_marketingul_serviciilor_de_sanatate.pdf 

Economia Sănătății 

 http://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/06/economia_sanatatii_a5.pdf 

Ghidul privind aplicarera procedurii de comunicare si  conseliere a pacientului 

 http://msmps.gov.md/wp-

content/uploads/2020/06/ghidul_privind_aplicarera_procedurii_de_comunicare_si_conseliere_a_pacientului.pdf 

        Managementul  calitatii 

http://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/06/capitol_marketingul_serviciilor_de_sanatate.pdf
http://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/06/economia_sanatatii_a5.pdf
http://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/06/ghidul_privind_aplicarera_procedurii_de_comunicare_si_conseliere_a_pacientului.pdf
http://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/06/ghidul_privind_aplicarera_procedurii_de_comunicare_si_conseliere_a_pacientului.pdf
http://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/06/ghidul_privind_aplicarera_procedurii_de_comunicare_si_conseliere_a_pacientului.pdf
http://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/06/managementul_calitatii.pdf


 
 

 

 

 

 http://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/06/managementul_calitatii.pdf 

        Promovarea sanatatii 

 http://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/06/promovarea_sanatatii.pdf 

        Resurse umane 

 http://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/06/resurse_umane.pdf 
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