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I. Dispozi{ii generale

1.1 Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul

sdndtdlii al IMSP " Spitalul raional Floregti " (in continuare - Regulament) este elaborat in

temeiul Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul

sdndtdfii, aprobat prin Ordinul Ministerului sdndtdlii nr.139 din 15.10.2015, ?n temeiul

prevederilor art. 56 din Codul muncii nr. 154 XV din 28 martie 2003, Legii ocrotirii sdndtd{ii

nr.4I1 din 28.03.1995, cu modificdrile gi completlrile ulterioare, gi are drept scop asigurarea

accesului egal al candidafilor la posturile vacante din sistemul sbndtdlii, linand cont de

caracteristicile postului gi competenlele profesionale ale candidalilor.

Conducerea instituliei medicale este responsabild de asigurarea institufiei cu personal

califi cat, conform necesitdlilor.

Procedura de recrutare, selectare gi angajare a personalului medical se organizeazd gi se

desfbgoard in baza urmdtoarelor principii :

competilie deschisd- asigurarea accesului liber gi egal de participare la concurs a tuturor

candidalilor care intrunesc condiliile stabilite;

transparentd- informarea ampl6 privind posturile vacante gi condiliile pentru ocuparea

acestora, oferirea de informalii referitor la modul de organizare gi desftgurare a concursului

tuturor celor interesati:



-

obiectivitate - crearea condifiilor egale pentru candidafii la ocuparea posturilor; asigurarea

selectdrii pebaza unei metodologii unice de evaluare a candidatilor;

alegere dupd merit - selectarea , pe baza rezultatelor obfinute, a celor mai competente

persoane.

II. Activititile de recrutare

Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs, in limita posturilor

vacante sau temporar vacante prevdzute in statele de personal 
i

La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate

participa orice persoand care ?ndeplineqte condiliile generale gi specifice, stabilite prin figa

postului respectiv.

La concurs pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se pot inscrie

persoanele, care indeplinesc urmdtoarele condilii generale:

a) au cetd{enia Republicii Moldova;

b) au cetd{enia altor state, dar domiciliu in Republica Moldova gi permis de lucru in

Republica Moldova;

c) cunosc limba de stat scris gi vorbit;

d) sunt in capacitate deplind de exerciliu;

e) au starea de sdndtate corespunzitoare postului pentru care candideazd, atestatdpe

baza adeverinfei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare

abilitate;

0 nu au fost condamnafi definitiv pentru sdvirgirea unei infracliuni, incompatibild cu

exercitarea func!iei;

g) indeplinesc condiliile de studii prevdzute de lege pentru postul respectiv;

h) indeplinesc condiliile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

Condiliile specifice pe care trebuie sd le indeplineasci persoana carc participd la concursul

pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, in figa postului, la

propunerea structurilor in al cdror stat de funclii se afld funcfia vacantd. . "'
Condiliile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea posturilor vacante sau

temporar vacante se stabilesc in conformitate cu nomenclatoarele domeniilor gi

specializdrilor aprobate.



Pentru a anunla concurs la un post vacant subdiviziunea Resurse Umane trebuie sd ia in

considerare urmdtoarele :

a) denumirea postului vacant sau temporar vacant;

b) figa de post corespunzdtoare funcliei vacante sau temporar vacante intocmitd gi

aprobatd in condifiile legii;

c) propuneri privind componenla Comisiei de concurs gi a comisiei de solufionare a

contestafiilor; 
_i.

d) alte menfiuni referitoare la organizarea concursului: durata angajdrii, condifii

specifi ce de participare.

inainte cu cel pufin 20 de zile de la data stabilitd pentru concurs institulia organizatoarc a

concursului are obligatia asigurdrii publicitalii concursului prin anun! de recrutare.

2.8 Anuntul de recrutare va fi afigat obligatoriu pe:

- avizierul institutiei;

- pagina web a institufiei;

- pagina web a Ministerului Sendtd{ii;

2.9. Anunful de recrutare va conline in mod obligatoriu:

- denumirea qi sediul institutiei organizatoare a concursului;

- denumirea postului pentru care se otganizeazd concursul;

- figa postului scos la concurs;

- condiliile generale gi specifice de participare la concurs;

- facilitaflle acordate de institufie Qn caz cd existd);

- confinutul dosarului de participare la concurs;

- data-limitd de depunere a dosarului;

- modalitatea de prezentare a dosarului (direct sau prin e-mail);

- numdrul de telefon, adresa electronicd gi pogtald, persoana responsabild de oferirea

informa{iilor suplimentare gi de primirea dosarelor.

III. Activiti!ile de selectare

3.1. Pentru selectarea candidalilor potrivifi postului vacant institulia instituie Comisia de

concurs.



3.2 . Comisia de concurs va avea in componenfa sa un pregedinte gi minimum 2 membri, .

inclusiv un secretar (reprezentant al subdiviziunii Resurse Umane), iar maximum,T membri

(numdrul membrilor comisiei vavaria in funclie de complexitatea postului vacant gi nivelul

ir institufiei).

in func{ie de numdrul gi de specificul posturilor vacante pentru care se organizeazd

concurs, se pot constitui mai multe comisii de concurs.

in termen de maximum 10 zile lucrdtoare de la data expirdrii termenului de depunere a

dosarelor, comisia de concurs are obligafia de a selecta dosarele de concurs p€ baza

?ndeplinirii condiliilor de participare la concurs.

Pentru inscrierea la concurs candidafii vor prezenta un dosar de concurs care va confine
' 

urmdtoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii gi ale altor acte care atestd efectuarea unor specializdri

sau instruiri;

d) copie conformd cu originalul a carnetului de muncd sau, dupd caz, o adeverinf6 care

sA ateste vechimea in muncd gi, dupd caz,in specialitate;

e) cazieruljudiciar sau declaralie pe propria rispundere cd nu are antecedente penale

care s6-l facd incompatibil cu funclia pentru care candideazd;

0 adeverinlE medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare;

g) curriculum vitae;

h) copie a certificatului de cdsdtorie sau copii dupd documente care atestd schimbarea

numelui in cazulin care candidatul gi-a schimbat numele;

i) 2 referinle de la locurile anterioare de lucru.

in cazul necorespunderii dosarului/dosarelor depuse cu cerinlele postului Comisia are

dreptul de a respinge candidafii. in cazul cind sunt respingi tofi candida{ii, institufia va anunfa,

procedura de recrutare repetat. , ' '

.in cazul corespunderii dosarului cerinfelor postului, candidatul/candidatii este/sunt

promovaVgi la etapa de interviu.



Rezultatele procedurii de preselectare se afigeazd, de cdtre secretarul Comisiei de concurs,

cu menfiunea ,,admis" sau ,,respins" pe pagina web a instituliei gi la sediul institutriei.

Motivul respingerii dosarului se prezintd in scris candidatului refuzat.

Se pot prezenta la urmdtoarea etapd. (interviul) numai candidafii declarali admiqi la etapa

precedent6.

Data gi ora susfinerii interviului se afrqeazd obligatoriu odatS cu rezultatele selecniei

dosarelor.

Candidafilor ce au trecut proba de preselectare sunt invitali la interviu. Scrisoaiea de

invitafie va confine data, ora gi locul petrecerii interviului.

Interviul reprczintd" o sesiune de intrebdri adresate de cdtre Comisie gi rdspunsuri oferitede

candidat.

intrebdrile pentru interviu se aprobd de cdtre Comisie ex-tempore qi sunt aceleagi pentru

tofi participanlii la concurs.

Interviul se realizeazd in plenul Comisiei de concurs, pe baza cfiteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru proba de interviu sunt urmdtoarele:

a) abilitdli de comunicare;

b) abilitdfi gi cunogtinle impuse de funcfie;

c) capacitateade analizd, gi sintezd;

d) motivafia candidatului;

e) comportamentul in situafiile de crizd.

3.15 . Pentru posturile de conducere a$a ca manageri, gefi de seclii sau departamente, planul

de interviu va include gi elemente referitoare la:

a) capacitatea de a lua decizii gi de a evalua impactul acestora;

b) exercitarea controlului decizional'

c) capacitateamanagerialE.

Fiecare membru al Comisiei de concurs poate adresa intrebdri candidatului. Nu se pot

adresa ?ntrebdri referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicald, religie,

etnie, starea materiall, originea sociald sau alte intrebdri care pot constitui discriminare,

inclusiv pe criterii de sex.

in cazul necorespunderii candidatului cu cerinfele postului, Comisia poate respinge toli

candidalii gi institulia poate anunfa recrutare repetatd.



ln urma evalulrii tuturor candidafilor se va considera acceptat pentru ocuparea postului

vacant candidatul care a oblinut cel mai mare punctaj ( nu mai mic de 25 puncte) dintre

candidalii care au concurat pentru acelagi post. Punctajul final se calculeazdprin insumarea

punctajelor oferite de fiecare membru al Comisiei. Punctajele finale ale concursului, in

ordine descrescdtoare, vor fi inscrise intr-un centralizator nominal, in care se va menliona

punctajul oblinut de fiecare candidat la interviu, care se semneazd de fiecare dintre membrii

Comisiei de concurs.

Comisia va inainta dosarul candidatului acceptat conducerii instituliei medicale p'qntru

inilierea procedurii de angajare, anterior informdnd persoana selectatd despre rezultatul

concursului prin suisoare in termen de maximum 3 zile lucrdtoare de la data susfinerii
' interviului.

IV. Atribu{iile Comisiei de concurs

4.1. in conformitate cu p.3.1 al prezentului Regulament comisia de concurs este instituie prin

ordinul directorului;

4.2 . Pregedinte a Comisiei de concurs va fi numit, un vecedirector.

Pregedintele Comisiei de concurs are urmdtoarele atribufii:

- organizeazd evaluarea dosarelor depuse;

- organizeazdinformarea candidalilor privitor la respingerea sau acceptarea dosarului pentru

- organizeazb elaborarea setului de intrebdri pentru interviu gi poartd responsabilitate de

nedivulgarea confinutului acestora;

- organizeazdpetrecerea interviului gi urmbregte desfdgurarea eticd a lui;

- organizeazd evaluarca obiectivd a candidalilor cu aprecierea unui punctaj de la 0-7 puncte;

- pune la vot desemnarea candidafilor la postul vacant;

- voteazd impreund cu membrii Comisiei (define un singur vot);

- organizeazd informarea candidafilor in cazul nepromovdrii interviului;

.organizeaz6elaborarea9isemnareaprocesului-verbalalgedin{eiComisiei;

- pyezintd" conducerii dosarul candidatului potrivit pentru funclia vacant6.

Secretarul Comisiei de concurs este geful resurse umane gi are urmdtoarele atribufii:

- organizeazd activitdlile prevdzute in p. 2.6-2.9 al prezentului Regulament;

- colecteazd dosarele depuse;



- prezintd, dosarele depuse pentru evaluare membrilor Comisiei;

- participd la evaluarea dosarelor depuse;

- participd la elaborarea setului de ?ntrebAd pentru interviu $i poartd responsabilitate de

' nedivulgarea conlinutului acestora;

- particip6 la petrecerea interviului gi urmdregte desfbgurarea eticd a lui;

- participi la evaluarea obiectivd a candidalilor cu aprecierea unui punctaj de la 0-7 puncte;

- voteazdimpreund cu membrii Comisiei (deline un singur vot);

- elaboreazd gi semneazd procesul-verbal al gedinfei Comisiei. "',

4.5 Membru a Comisiei de concurs poate fi, dupd caz, qef secfie/medic/asistent

superior/asistent medical gi are urmitoarele atributii:

" - participd la evaluarea dosarelor depuse;

- participd la elaborarea setului de intrebdri pentru interviu gi poartd responsabilitate de

nedivulgarea confinutului acestora;

- participd la petrecerea interviului gi urmdregte desfbgurarea eticd a lui;

- participd la evaluarea obiectiv[ a candidagilor;

- voteazdimpreund cu membrii Comisiei (define un singur vot);

- semneazd" procesul -verb al al gedinlei Comisiei.

Comisia este deliberativi, in cantl prezenlei a tuturor membrilor Comisiei, inclusiv

pregedintele.

in cazul in care institutia medicald a anunfat recrutarea la o funclie vacantd, iar in acest

timp pentru ocuparea funcfiei vacante s-a prezentat un tdndr specialist cu indreptare de la

Ministerul Senitdlii - concursul se anuleazd la orice etapd gi se angajeazd in functia vacant6,

tandrul specialist cu indreptare.

V. Dispozi{ii finale

5.1. tn cazul neprezentdrii candidatului declarat invingdtor al concursului, pentru incheierea

contractului individual de munc6, postul este declarat vacant, urm6nd sd se organizeze):un

nou concurs sau se informeazd urmdtorul candidat despre posibilitatea de a se angaja in

po stul respectiv, dupd, caz, conform punctaj ului acumulat.



5.2 Institu{ia medicald va pistra in arhivi rezultatele evaludrii candida{ilor precum gi toate

documentele intocmite pentru organizwea gi desfdgurarea concursului dat ( inclusivedosarele

persoanleor neangajafi) - timp de 3 ani.

Cheltuielile pentru organizarea gi desfdgurarea concursului sunt suportate de citre

institufia or ganizatoare a concursului.

Litigiile legate de desfbgurarea concursului se solufioneazdconform legislafiei in vigoare.


