
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

PRE$EDINTELE
RAIONULUI BASARABEASCA

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx,55
tel/fax Q97) 2-20-58 E-mail: consiliul@basarabeasca.md

nr. 3+ c4 a-p z.- 4 e, 2022

DISPOZITIE
PACIIOP.f,XEHI{E

Cu privire la prelungirea concursului
pentru ocuparea funcfiei gef
al IMSP Centrul de Sindtate Bagcalia

lindnd cont de faptul cd do-ar o singuri persoana a depus documente in termenul
limitdpentru depunerea dosarelor de participare la concurs, conform Regulamentului
privind numirea in func{ie pebazd de concurs a directorilor Centrelor de Sdndtate din
localitdlile rurale, aprobat prin decizia Consiliului raionalnr.06104 din 13 sepotembrie
2013 qi in conformitate cu art. 54 alin(l) din Legeanr. 43612006 privind administrafia
publicdlocald (MO nr. 32-35/2007 art.l l6),

DISPUN:

1. Se prelungeqte concursul pentru ocuparea funcliei de gef al IMSP "Centrul
de Sdndtate" Baqcalia.

2. Se aprobd informafia cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea
func{ie vacante de gef al IMSP Centrul de S6nitate Baqcalia.

3. Responsabilitatea pentru legalitatea gi executareaprezentei dispozilii mi-o
asum personal.

4 Prezenta dispozilie intri in vigoare la data publicdrii in Registrul de stat al
actelor locale gi urmeazd a fi adusd la cunoqtin!.6 publicd prin intermediul paginii
oficiale ale Consiliului raional: www.basarabeasca.md .

Preqedintele
raionului B Piotr PU$CARI



ANUNf-repetat
privind organizarea concursuluipentru ocuparea funcfie vacante

de qef al IMSP Centrul de Siiniitate Baqcalia

Consiliul Raional Basarabeasca (Basarabeasca, str.Carl Marx 55) prelungeqte concurs pentru
ocuparea functiilor vacante de:

- $ef al IMSP Centrul de Sinitate Baqcalia;
La concurs pot participa cetdleni ai Republicii Moldova cu studii medicale superioare, apji de

munc6, conform certifiucatului medical, ferd antecedente penale, posesori ai certificatului de medic
de familie, cu capacitdli manageriale gi/sau cu pregdtire in domeniul SendtAfii publice qi
Managementului sanitat, cu vechime in muncd in domeniul ocrotirii senetefi de cel pulin 5 ani.

Evaluarea candidalilor se va desfbqura prin:
c) examinarea dosarului candidatului
d) evaluarea proiectului de management a institutiei respective;

Candidatii vor fi evaluali inbazaurmdtoarelor criterii:
c) optitudinimanageriale
- a lua decizii manageriale gi a asigura executarea acestora;
- a cunoagte metodele de conducere, a lucra cu informatia.
- a construi relatiile interpersonale, excuzind abuzul de serviciu.
d) cunogtinJele gi abilitdli in domeniul managementului serviciilor de sindtate
- a elabora programe anuale de activitate;
- a promova principii de responsabilitate qi transparenti in activitate;
- a proteja drepturile profesionale, economice qi sociale ale salariafilor;
- a promova gi implimenta principiile eticii gi deontologiei profesionale;
Proiectul de management vizeazd institulia, pentru care candideazd" gi include urmdtoarele

compartimente:
d) problemele existente in gestionarea institutiilor respective;
e) propuneri de solulionare a problemelor existente.

0 perspectivele dezvoltdrii instituliei respective (management, calitatea serviciilor medicale,
baza tebnico -materi a16).

Pe parcursul prezentirii proiectului de management se vor evalua qi calitdlile personale ale
candidatului:

- aptiduni de comunicare
- aptitudini gi cunoqtinte manageriale
- ambiJii profesionale
- motivare
- potrivire de post
- autocontrol
- impresie generald
La inscriere pentru concurs candidatii depun un dosar," care includ urmdtoarele acte:
- cerere pentru participare la concurs cu menJionarea postului solicitat;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii universitare qi postuniversitare;
- copia carnetului de munc6;
- copia certificatelor de formare profesionall;
- copia certificatului de calificare
- certificatul medical
- curriculum vitae
Dosarele pot fi depuse la Consiliul raional Basarabeasca (Basarabeasca, str.Carl Marx 55) in

termen pind la 10 mai 2022, ora 17.00. Persoana responsabild de receplionarea dosarelor qi furnizarea
informatiilor suplimentare , referitor la organizarea concursului - d-na JileznaiaEvghenia, specialist
principal in Aparatul preqedintelui raionului,tel.0297 23 0 43


