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6) datele de contact ale persoanei responsabile de recepţionarea dosarului şi oferirea informaţiilor 

referitor la concurs (numărul de telefon, adresa electronică şi poştală). 

 

III. ATRIBUȚIILE FACTORILOR IMPLICAȚI ÎN PROCESUL DE ORGANIZARE ȘI 

DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

9. Consiliul raional Strășeni, ca organ care are competenţa legală de numire în funcţie are următoarele 

atribuţii principale: 

1) emite actul administrativ de constituire a Comisiei de concurs, inclusiv de desemnare a preşedintelui, 

a secretarului și a membrilor acesteia; 

2) aprobă Regulamentul cu privire la condiţiile de organizare și desfăşurare a concursului; 

3) asigură disponibilitatea membrilor comisiei de concurs de a-şi exercita atribuţiile care le revin; 

4) asigură activitatea comisiei de concurs (birou, echipament tehnic, mijloace de comunicare, materiale 

necesare, consumabile etc.); 

5) elaborează proiectul de decizie  cu privire la numirea candidatului învingător al concursului. 

10. Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale: 

1) elaborează lista întrebărilor de bază pentru interviu şi asigură confidenţialitatea acestora; 

2) examinează dosarele candidaţilor şi aprobă lista celor admişi la concurs; 

3) stabileşte locul, data şi ora desfăşurării competiției CV-urilor şi a interviului;  

4) realizează desfăşurarea competiției CV-urilor şi a interviului;  

5) apreciază rezultatele obţinute de fiecare candidat şi întocmeşte lista candidaţilor care au promovat 

concursul, cu specificarea rezultatelor finale. 

11. Preşedintele comisiei de concurs are următoarele atribuţii principale: 

1) conduce procesul de desfăşurare a concursului în conformitate cu prezentul Regulament; 

2) prezidează şedinţele comisiei de concurs; 

3) atrage, în caz de necesitate, în activitatea comisiei experţi independenţi şi specialişti în domeniu 

pentru a examina răspunsurile la interviu ale candidaţilor şi a prezenta comentarii asupra lor, care 

servesc drept suport pentru aprecierea acestora de către membrii comisiei. 

12. Secretarul comisiei de concurs are următoarele atribuţii principale:  

1) întocmeşte anunţul şi informaţia cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului, le prezintă spre 

aprobare președintelui raionului;  

2) realizează publicitatea funcţiilor scoase la concurs; 

3) supraveghează respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului; 

4) pune la dispoziţia candidaţilor formularele de participare la concurs; 

5) primeşte de la candidaţi dosarele de concurs, inclusiv copiile documentelor ce urmează a fi 

prezentate, controlează veridicitatea copiilor prezentate şi corespunderea documentelor primite cu 

cele specificate în informaţia cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului;  

6) comunică candidaţilor rezultatele examinării dosarelor, interviului, precum şi rezultatele finale ale 

concursului;  

7) comunică candidaţilor data, locul şi ora desfăşurării competiției CV-urilor și a interviului; 

8) perfectează procesele-verbale şi alte documente privind activitatea comisiei;  

9) la finalizarea concursului, păstrează toate documentele comisiei de concurs timp de 5 ani; 

10) îndeplineşte alte atribuţii pentru asigurarea bunei desfăşurări a concursului. 

 

IV. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 

    13. La concurs poate participa orice persoană care întruneşte următoarele condiţii de bază: 

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

2) are domiciliul în Republica Moldova; 

3) are studii superioare/de licenţă şi postuniversitare medicale, studii de masterat în managementul 

sănătăţii publice/management organizaţional/ administrare.  

4) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 



5) are capacitate deplină de exerciţiu; 

6) 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; 

7) nu are antecedente penale nestinse; 

8) nu a fost condamnată definitiv 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, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei solicitate; 

9)  are o vechime în muncă în domeniu de cel puţin 5 ani pentru instituţiile medico-sanitare publice 

centre de sănătate; 

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

    

    14. La înscrierea pentru concurs, candidaţii depun un dosar, care include următoarele:  

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

2) copia actului de identitate; 

3) copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare; 

4) copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri; 

5) copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau o adeverinţă care atestă vechimea în muncă 

şi, după caz, în specialitate; 

6) declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia 

pentru care candidează sau cazierul judiciar eliberat de organelle competente; 

7) adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare; 

8) curriculumul vitae; 

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

caz); 

10) lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori și recomandări de la aceștia (după caz). 

15. Copiile documentelor prezentate sînt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu 

documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.  

 

V. PRESELECŢIA CANDIDAŢILOR 

16. În timp de 5 zile lucrătoare după expirarea termenului de depunere a dosarelor, comisia de 

concurs se întruneşte în prima şedinţă, examinează dosarele candidaților și ia decizia cu privire la 

admiterea lor la concurs. 

17. Prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru o perioadă similară cu cea iniţială (cel 

puţin 20 de zile) se anunţă în cazul în care: 

1) nu au fost depuse dosare în termenul stabilit; 

2) a depus dosarul doar un singur candidat; 

3) după examinarea dosarelor, la concurs poate fi admis doar un singur candidat; 

18. Dacă după prelungirea concursului, în urma examinării dosarelor la concurs a fost admis un 

singur candidat, concursul se desfășoară conform procedurii stabilite de prezentul regulament.  

19. În cadrul examinării dosarelor candidaților admiși, comisia este în drept să solicite documente și 

informații suplimentare de la candidați și de la autoritățile abilitate pentru a stabili veridicitatea informației 

conținute în dosar. 

20. Şedinţa de preselecţie a candidaţilor se consideră deliberativă în cazul prezenţei a cel puţin 2/3 din 

membri, inclusiv preşedintele. 

21. Rezultatele procedurii de preselecţie se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi cei 

prezenţi la şedinţa Comisiei, cu menţiunea „admis” sau „respins”, aprobată prin votul majoritar al celor 

prezenţi, însoţită de motivul respingerii dosarului. 

22. Lista candidaţilor admişi la următoarea etapă a concursului se afişează de către secretarul 

Comisiei pe pagina web a Consiliului raional Strășeni. 



23. Candidaţii care au trecut de preselecţie sînt informaţi în scris referitor la data, ora şi locul unde se 

vor desfăşura următoarele probe ale concursului. 

 

VI. SELECTAREA CANDIDAŢILOR 

24. Concursul pentru ocuparea funcției de șef al instituției include competiția CV-ului și interviul. 

25. Candidații admiși se vor prezenta în cadrul unei ședințe închise a comisiei în ordinea depunerii 

dosarelor de participare la concurs. Comisia urmează să acorde timp egal fiecărui candidat admis pentru a-

și expune (prezenta) viziunea asupra viitoarei activități în cadrul instituției. 

26. Competiția CV-urilor constă în selectarea de către comisia de concurs a candidaților în baza 

dosarelor depuse și aprecierii motivației, experienței și reputației.  

27. Evaluarea candidaţilor include elemente referitoare la: 

1) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;  

2) exercitarea controlului decizional; 

3) capacitatea managerială privind procesul organizaţional şi gestionarea calităţii serviciilor medicale. 

28. Evaluarea candidaţilor se efectuează asigurîndu-se transparenţa, obiectivitatea, corectitudinea şi 

responsabilitatea persoanelor implicate în luarea deciziilor. 

29. În cadrul interviului, fiecare membru al comisiei poate adresa întrebări candidatului. Nu se pun 

întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, 

originea socială sau alte întrebări care pot constitui discriminare, inclusiv pe criterii de sex. 

30. În cazul necorespunderii candidatului/candidaţilor cu cerinţele funcţiei, comisia respinge toţi 

candidaţii şi se anunţă un concurs nou. 

 

VII. TOTALIZAREA REZULTATELOR 

31. După audierea candidaților admiși, comisia se va întruni în ședință închisă pentru a evalua și a 

aproba decizia cu privire la selectarea candidatului cîștigător. 

32. Se va considera acceptat pentru ocuparea funcţiei candidatul care a obţinut punctajul maxim în 

urma evaluării, confirmat prin votul majoritar al membrilor comisiei. 

33. Rezultatele concursului se consemnează într-un proces-verbal, semnat de membrii Comisiei 

prezenţi la şedinţă, se comunică în scris candidaţilor în termen de 3 zile de la finalizarea concursului şi se 

plasează pe pagina web a Consiliului raional Strășeni.  

    30. Comisia de concurs prezintă  Consiliului raional procesul verbal de determinare a cîștigătorului 

concursului și proiectul de decizie privind numirea în funcție a candidatului acceptat pentru funcţia de șef 

al instituției. 

 

VIII. CONTRACTUL DE MANAGEMENT 

34. Consiliul raional Strășeni, emite Decizia cu privire la numirea în funcție de șef al instituției și pune 

în sarcina Președintelui raionului încheierea cu persoana învingătoare un contract de management al 

instituţiei pe o durată de 5 (cinci) ani, conform Contractului-tip de management aprobat de Guvern.  

35. La expirarea termenului de cinci ani, funcţia de șef al instituţiei devine vacantă de drept. Orice 

prevederi contrare sînt lovite de nulitate.  

36. Decizia de numire în funcţie se aduce la cunoştinţa persoanei, sub semnătură, în termen de cel mult 

3 (trei) zile lucrătoare. 

IX. DISPOZIŢII FINALE 

37. Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de către autoritatea 

organizatoare a concursului. Cheltuielile pentru participarea la concurs sunt suportate de participanții la 

concurs. 

38. Litigiile legate de organizarea și desfăşurarea concursului se soluţionează în instanța de contencios 

administrativ conform legislaţiei în vigoare. 

39. Persoanele responsabile de încălcarea normelor prezentului Regulament poartă răspundere 

disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 


