
Anexa nr. 1

la Dispozilia pregedintelui raionului
nr. jttn din p/.t/. 2018

AV TZ

Pregedintele raionului Cahul anun!6 desfrqurarea concursului pentru
ocuparea funcliei publice vacante de specialist principal, Serviciul sdn6tate,
Aparatul preqedintelui raionului Cahul.

I. Scopul general al funcfiei:
Consolidarea sistemului raional de sdndtate pentru asigurarea accesului
echitabil al populaliei din raionul Cahul la servicii de sdndtate calitative ;i
performante.

II. Sarcinile de bazdz
1. Coordonarea gi monitorizarea activitdlii instituliilor medico-sanitare publice

fondate de Consiliul Raional Cahul.
2. Promovarea politicii in domeniul de sdndtate in raion prin implementarea

proiectelor de sindtate, monitorizarea qi evaluarea implementdrii
strategiilor, planurilor, programelor in domeniul s6n6td!ii.

3. Modernizarca qi renovarea continud, abazei tehnico-materiale a instituliilor
medico- sanitare publice.

4. Prezentarea spre examinare in modul stabilit a proiectelor de decizii,
dispozilii cu subiecte in domeniul sAndtdlii.

II[. Condifiile de participare la concurs:. delinerea cetSleniei Republicii Moldova;
' neatingerea virstei necesare oblinerii dreptului la pensie pentru limitd de

virstd;

' lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracliuni sdvirgite cu intenlie;. neprivarea de dreptul de a ocupa funclii publice.
I Studii superioare in domeniul sdn6t6lii, economiei, administraliei publice

locale;
I Experienfi profesionali - 6 luni de experienfd profesionalS in domeniu;. Cunoqtinfe
- cunoagterea legislaliei in domeniu;
- promovarea politicii in domeniul de sdndtate in raion prin implementarea

proiectelor de sdndtate, monitoizarea gi evaluarea implementdrii
strategiilor, planurilor, programelor in domeniul sdndtdlii.

- cunoagterea limbii de stat;
- abilita{i de utilizare a computerului.

III. Pentru participare la concurs se depun urmitoarele
documente:

a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
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c) copiile diplomelor de studii gi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfecli onare pro fes ionald gi/sau de specializar e;

d) copia carnetului de muncS;
e) cazierul judiciar.

Dosarele de participare la concurs pot fi prezentate pe adresa: mun. Cahul,
Piafa Independenfei, nr,2, biroul 4100 pini la 28 decembrie 2018 inclusiv.

Persoana r€sponsabild de primirea dosarelor - Raileanu Lilia.
Relafii la telefoanele: 0(299)31410
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