
MTMSTERTTL sAxArAln MUNcrr gr pRorncTrEr socrALE
AL REPUBLICtr MOLDOVA

Institufia medico-sanitart publicl
SPITALUL DERIVIATOLOGIE 9i MALADI COMIJMCABILE

Str.Costiujeni 5/l MD-201I or. Chiginiu,

/A+tcrz^azLit

ORDIN

2020 nr. 2/,r4 u

Cu privire la organiz,atea concursului pentru

ocuparea functiei vacante

in conformitate cu ordinul Ministerului Sinitdfii al RM nr.139 din

15 octombrie 2015,,Privind angajarea prin concurs a personalului medical gi

in temeiul punctului 49 al Regulamentului privind organizarea gi functionarea

IMSP Spitalului Dermatologie gi Maladii Comunicabile, aprobat prin ordinul

Ministerului Sdndtdlii, Muncii gi Protecfiei Sociale nr. 897 din 16.07.2018

emit prezentul ordin:

I. se anunfi concurs pentru ocuparea urmdtoarei functii vacante:

Manager, controlul calitelii in cadrul secfiei diagnostic
II. Specialist resurse umane, dna Natalia Cernat

1.Va asigura plasarea ordinului ,,Cu privire la aprobarea Metodologiei evaludrii

candidatilor pentru ocuparea funcfiei vacante, pe panoul de informalie a spitalului.

2.Ya asigura afigarea anunfului pe avizierul institutiei gi plasarea pe pagina web

instituliei.

3.va asigura receptionarea dosarelor candidatilor pini la 31.01 .2020.

4.Ya asigura informarea la solicitareacandidalilor cu prevederile Metodologiei de

selectare prin concurs a candidatilor la funcfiile respective.

Ill.Controlul execut5rii ordinului in cavzd se atribuie dei Ina Macovscaia -
ex.atr.de functie vice director medical, preqedintele comisiei de concurs.

Director frPm/ Iulian OLTU



MINrsrERrrL sAnArATu MrJNcrr gr pRorEcTrEr socrALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

Institufia medico-sanitartr publictr
SPITALUL DERMATOLOGIE 9i MALADII COM{JNICABILE

Str.Costiujeni 5/l MD-201I or. Chiqindu,

ORDIN

2020 nr. ,/,, /'0 " /A,oactoa-1,,t'1

Cu privire Ia organizatea concursului pentru

ocuparea funcfiei vacante

in conformitate cu ordinul Ministerului Sdnitdtii al RM nr.l39 din

15 octombrie 2015,,Privind angajarea prin concurs a personalului medical gi

in temeiul punctului 49 al Regulamentului privind organizarea gi funclionarea

IMSP Spitalului Dermatologie gi Maladii Comunicabile, aprobat prin ordinul

Ministerului Sfurdtdtii, Muncii gi Protectiei Sociale nr. 897 din 16.07.2018

emit prezentul ordin:

I. Se anunld concurs pentru ocuparea urmitoarei functii vacante:

Manager, controlul calitdlii in cadrul secliei diagnostic
II. Specialist resurse umane, dna Natalia Cernat

1.Va asigura plasarea ordinului ,,Cu privire la aprobarea Metodologiei evaludrii

candidatilor pentru ocuparea functiei vacante, pe panoul de informa[ie a spitalului.

2.Ya asigura afigarea anunfului pe avizierul instituliei gi plasarea pe pagina web

instituliei.

3.Va asigura receptionarea dosarelor candidatilor pind la 3 I .01 .2020.

4.Ya asigura informarea la solicitarea candidalilor cu prevederile Metodologiei de

selectare prin concurs a candidatilor la func{iile respective.

Ill.Controlul executdrii ordinului in cauzd se atribuie dei Ina Macovscaia -
ex.atr.de funcfie vice director medical, preqedintele comisiei de concurs.

Director frOm/ Iulian OLTU



MrNrsrERrJL sAnArAlt MuNcrr $r pRorEcTrEr socrALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

Institufia medico-sanitartr publictr
SPITALUL DERMATOLOGIE 9i MALADtr COMITMCABILE

Str.Costiujeni 5/l MD-2011 or. Chipindu,

,,do " /a/t/a)k z

ORDIN

2020 nr' //'
Cu privire la aprobarea Metodologiei
evaluirii candidalilor pentru ocuparea
funcfiei vacante

Intru indeplinirea cerinlelor ordinului Ministerului Senet{ii al RM, nr.139-p

din 15 octombrie 2015,,Privind angajarea prin concurs a personalului medical,

nn temeiul punctului 49 al Regulamentului privind organizarca gi functionarea

IMSP Spitalului Dermatologie gi Maladii Comunicabile, aprobat prin ordinul

Ministerului S6ndt6lii, Muncii qi Protecliei Sociale nr. 897 din 16.07.2018

emit prezentul ordin:

l.Se aprobd metodologia evaludrii candidaJilor pentru ocuparea functiei vacante

Manager, controlul calitifii in cadrul secfiei diagnostic

2.Specialit resurse umane, dna Natalia Cernat va asigura plasarea pe pagina web a

instituliei a ordinuluiin cauzA.

3.Controlul executirii ordinuluiin caup;d se atribuie dei Ina Macovscaia - ex.atr.de

vice director medical, pregedintele comisiei de concurs.

Director fr 2m/ rutian or,ru



Anexd
la ordinul
nrl:J din zt, p/,lczt

METODOLOGIA
evalu6rii condidatilor pentru ocuparea functiei vacante

I.Nofiuni generale

l.Metodologia evalulrii condidafilor pentru ocuparea functiilor vacante este

elaboratd conform ordinului Ministerului Sdndtdtii al RM, nr.139-P din 15

octombrie 2015,,Privind angajarea prin concurs a personalului medical"

2.Metodologia are drept scop stabilirea mecanismului de evaluare gi selectare a

candidatilor pe criterii de cunogtinfe gi aptitudini pentru functia la care candideazd.

3. in procesul evaludrii camdidatilor se vor respecta principiile de transparen\d,

obiectivitate, corectitudine qi responsabilitatea persoanelor implicate in luarea

deciziilor.
4.Evaluarea candidatilor se va efectua infi-o singurd etapd gi va include:evaluarea

calitililor personale ale candidatului gi evaluarea dosarului.

II. Departajarea candidafilor
5 .D epartaj area candi da{il or se efectue azd in baza urmdtoare lor criterii :

a) rezultatele evalu6rii calitaflor personale ( 1-5 puncte)

b) evaluarea dosarului (0-10 puncte)

c)activitate in domeniu pind la 5 ani (1 punct)

d) mai munt de 5 ani ( 2 puncte)

6.Punctajul final al fiecdrui candidat este egal cu suma de puncte ob{inute la

evaluarea calitililor personale gi evaluarea dosarului.

T.inbazapunctajului final al candidatilor se intocmeqte lista finald a participantilor

la concurs, in ordine descresc6toare.

8.invingdtor in concurs se considerd candidatul care a acumulat cel mai mare

punctaj.

f .in canrl acumulSrii de cdtre candidaJi a unui numdr egal de puncte,

prioritate se acordd candidatului cu experienld mai mare de muncd in domeniu qi

categorie de calificarte mai inalt6.

III. Decizia comisiei de concurs

10. $edinta comisiei de concurs pentru luarea deciziei are loc indati dupd

finisarea evalulrii gi se consider6 deliberativi dacd la

ea participd cel pulin 213 dn componenta sa.



/ Decizia comisiei vizdnd rezultatele concursului se adoptd prin vot deschis cu
simpla majoritate in lipsa participantilor la concurs. in caz de egalitate a voturilor
membrilor comisiei, opinia pregedintelui comisiei este decisivd.

Decizia comisiei de concurs este inclusd in procesul verbal al qedintei comisiei
de concurs, care se intocmeqte in termen de doul zile lucrdtoare din data
organizdrii concursului gi se semneazd de toti membrii comisiei care au fost
prezenti la qedinp. Fiecare membru al comisiei este in drept sd anexeze la procesul
verbal opinia separati. Dupd semnarea procesului verbal al comisiei de concurs
etapa concursului se consideri finaluati,. Ulterior secretarul comisiei de concurs va
comunica candidatilor rentltatele concursului stipulate in procesul verbal in termen
de 24 ore de la semnarea acestuia.

Extrasul din procesul verbal al Comisie de concurs privitor la punctajul
acumulat de candidati gi ciqtigdtorul desemnat se va afiga pe avizierul instituliei.

IV. Modul de inaintare a contestafiilor

l l.Comisia de examinare a contestdrilor activeazd, din momentul inceperii
concursului.

l2.Contestdrile se depun in timpul activitdtii Comisiei de Contestare gi nu mai
tirziu de 24 de ore de la afigarea renitatelor, expuse in procesul verbal al gedintei
plasate pe pagina web a spitalului.

l3.Comisia examineazd, cererea de contestare a candidatului cu privire la
respingerea dosarului, rezultatul final al concursului gi prezintd concluziile sale
pregedintelui Comisiei de concurs.

l4.Deciziile Comisiei de examinare a contestdrilor sunt definitive gi se
comunicd candidatului in termen de 2 zile lucrdtoare de la momentul inregistrdrii
cererii de contestare. In cantl in care candidatul nu este de acord cu decizia
comisiei ea poare fi contestatS in instanta de judecatd conform legisla{iei in
vigoare.

V. Dispozifii finale

l5.Rezultatele evaludrii candidatilor, precum gi toate documentele intocmite
pentru organizarea qi desfdgurarea concursului se vor p[stra in arhiva spitalului
timp de 3 ani.

l6.Institu1ia este in drept sd anuleze gi sd anunte concurs repetat, in cazti in care
rezultatele concursului nu permit determinarea candidaJilor corespunzdtori.



ANUNT

Privind organizarea concursului pentru ocuparea funcJiei vacante
IMSP Spitalul Dermatologie gi Maladii Comunicabile ( str.Costiujeni,5/1)

anunJd concurs pentru ocuparea functiei vacante:
Manager, controlul calitiifii in cadrul secfiei diagnostic

Cerinfele postului:
- cetS{ean al Republicii Moldova;
- au cetil{enia altor state, dar domiciliu in Republica Moldova gi

permis de lucru in RM;
- cunosc limba romdnd scris gi vorbit;
- sunt tn capacitate deplind de exercitiu;
- studii superioare medicale;
- nu au fost condamnati definitiv pentru sivirgirea unei infrac{iuni,

incompatibild cu exercitarea functiei ;- preg6tire speciali in diagnostic de laborator.

La inscrierea pentru concurs, candidatii vor depune un dosar care include
urmdtoarele acte:

- cerere pentru participare la concurs;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii;
- copia carnetului de munci;
- copiile certificatelor de formare profesionald continuS, inclusiv

peste hotare gi calificare profesionald;
' cazientl judiciar sau declaratie pe propria rdspundere cd nu are

antecendente penale care s6-l facd incompatibil cu firnctia pentru
care candideazl;

- certificatul medical forma 086-e;.CV
Copile documentelor se prezrntd concomitent cu documentele originale pentru

a confirma veridicitatea lor sau pot fi autentificate de notar.
Dosarele pot fi depuse la IMSP SDMC, blocul A, etajul 2, biroul serviciu

resurse umane, intre orele 8.00-16.30 pini in data de 3I.01.2020, cu excepfia
zilelor de simbdti gi duminicd.

Persoana responsabild de recepfionarea dosarelor gi furnizarea informa{iilor
suplimentare referitor la organizarca concursului - dna Natalia Cernat - specialist
resurse umane, tel.0(22) 794 137.

I



IMSP SPITALTIL DERMATOLOGIE $I MALADtr COMUMCABILE

Figa de evaluare a caliti{ilor personale ale candidatului

La funcfia (Menager, controtul calitifii in cadrul secfiei diagnostic

Evaluatorul noteazAcu numdrul respectiv de puncte pentru fiecare indicator

l.Abilitifi de comunicare
- excelente (5)
- fohrte bune (4)
- acceptabile (3)
- minime (2)
- insuficiente (1)

2.Abilitiifi gi cunogtinfe impuse de funcfie
- excelente (5)
- foarte bune (4)
- bune, este necesari pregitire suplimentard (3)
- necesitd multi pregitire (2)
- nesatisflcdtoare pentru acest post (1)

3.Motivafia candidatului
- dorinfd mare de a munci (5)
- foarte interesat de post, pune multe intrebdri (4)
- dorin{6 de a munci (3)
- pu{in interesat de post (2)
- nu este interesat e post (l)

4.Comportamentul in situafii de crizi
- abilitate de a se controla (5)
- incredere qi siguranfd de a rezolvaproblemele (a)
- autocontrol mediu (3)
- pare nervos (2)
- greoi, ingrijorat ( 1)

Rezultat final

EVALUATORUL


