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Regulamentul 

 

Privind recrutarea,numirea în funcție a angajaților în cadrul Instituției Medico-

Sanitare Publice Spitalul clinic Municipal ,, 

Sfânta Treime,, 

 
I. Dispoziţii generale 

 

 

 

1.1 Regulamentul privind recrutarea, numirea în funcție a angajaților IMSP 

SCM ,,Sfânta Treime,,(în continuare Regulament) este elaborat în temeiul 

prevedelor Codului Muncii nr.154-XV din 28 martie 2003, cu modificările și 

completările ulterioare. 

1.2 Scopul  prezentului Regulament constă stabilirea mecanizmului de 

desfășurare a procesului de ocupare a funcțiilor vacante, inclusiv temporar 

vacante în cadrul instituției. 

1.3 Organizarea procesului de selectare și recrutare urmează să asigure accesul 

egal al candidaților, ținînd cont de calificarea profisională, experiență în 

domeniu, întru eficientizarea măsurilor de recrutare a personalului, alegerea 

măsurilor optime de  angajare a Resurselor Umane, inclusiv valorificarea 

resurselor disponibile și sporirea măsurilor de stimulare, cointeresarea și 

promovarea personalului instituției, pentru asigurarea unui managment 

eficient al resurselor umane. 

1.4 Secția Resurse Umane asigură elaborarea procedurilor de personal cu privire 

la planificarea resurselor umane, angajarea și integrarea noilor angajați, 

dezvoltarea profisională, promovarea în funcție, eliberarea personalului: 

1.5 Organizarea măsurilor de informare a posturilor vacante, procedurile privind 

recrutarea și selectarea candidaților pentru funcțiile/posturile de muncă 

vacante revin secției resurse umane. 

1.6 Funcțiile medicale vacante, inclusiv cele temporar vacante sînt aduse la 

cunoștința instituțiilor și organizațiilor ierarhic superioare Ministerului 

Sănătății, Direcției Sănătății trimestrial. 

1.7 Lunar în termin pînă la data de 15 a lunii următoare funcțiile vacante de 

toate categoriile sînt informate Oficiul Forței de muncă. 

1.8 Temporar vacante se consideră posturile persoanelor aflate în concediu de 

maternitate sau pentru îngrijirea copilului, persoanelor care ocupă funcții 

elective și în alte cazuri de suspendare a contractului individual de muncă, 

conform prevederilor Codului Muncii. 

1.9 Procedura de recrutare a personalului se bazează pe următoarele principii: 

 Transparență – informarea privind posturile vacante și condițiile 

pentru ocuparea lor, asigurarea accesului persoanelor interesate la informațiile 

referitor la modul de angajare, organizare și desfășurare a concursului: 



 Obiectivitate – cererea condițiilor egale pentru candidați la ocuparea 

funcțiilor vacante: asigurarea selectării pe baza unor criterii definite și a unei 

metodologii unice de evaluare a nivelului de competență al candidaților: 

                  Alegere după merit – selectarea, pe baza rezultatelor obținute, a 

celor mai competente persoane. 

1.10 Pentru a solicita angajare candidatului trebue să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiții: 

a) Îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării 

profesiei: 

b) Are vîrsta de 18 ani împliniți: 

c) Are capacitate de exercițiu: 

d) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care 

candidiază: 

e) Îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru postul 

vacant: 

f) Îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului vacant: 

g) Nu a fost condamnat pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibile 

cu exercitarea funcției vacante. 

 1.11. În cadrul activității de recrutare, promovare și evaluare a personalului sînt 

interzise orce proceduri care aduc atingere drepturilor individuale, recunoscute de 

legislația în vigoare, precum și orce discriminări pe motive sex, origine, etnică 

religie, convingeri politice sau vîrstă. 

1.12.Angajarea se face prin selecție, alegerea în funcție, cu condiția 

corespunderii cereințelor de angajare pentru funcția solicitată sau selectarea 

persoanelor corspunzătoare în cazul mai multor candidați pentru funcțiile de 

personal medical și nemedical (medici, personal medical mediu, personal medical 

infirior, personal tehnic-gospodăresc, alt personal auxiliar și administrativ, cu 

excepția conducătorului(vicedirector) sau șef de subdiviziune de profil medical- 

conform prevederelor capitolului 11 al prezentului Regulament. 

1.13.Angajarea pe bază de concurs se face pentru ocuparea funcțiilor de 

conducător (vicedirector) sau șef de subdiviziune de profil medical- conform 

prevederilor capitolul 111 al prezentului Regulament. 

                11.  Angajarea prin selecție- pentru funcțiile de personal medical 

și nemedical, cu excepția conducătorului (vicedirector) sau șef de 

subdiviziune de profil medical. 

 

2.1. Secția Resurse Umane asigură identificarea posturilor vacante, planificarea 

posturilor care urmează a deveni vacante, inclusiv temporar vacante, crearea noilor 

posturi de muncă în scopul asigurării ocupării funcțiilor în cadrul instituției- pentru 

funcțiile de personal (medici, personal medical mediu, personal medical inferior, 

personal tehnic-gospodăresc, alt personal auxiliar și administrativ, cu excepția 

conducătorului (vicedirector) sau șef de subdiviziune de profil medical. 

2.2 Posturile vacante, sînt anunțate, afișatepe aviziere, inclusiv pe site-ul 

instituției pentru informarea persoanelor coiteresate. 

2.3. Recrutarea personalului poate avea loc din contul resurselor interne de 

personal ale instituției, inclusiv promovarea în funcții, precum și din surse externe. 



2.4. Pentru asigurarea transparenției și eficientizării măsurilor de informare a 

locurilor de muncă vacante vor fi utilizate diverse metode. 

                  a)  informarea MS, Direcția Sănătății: 

                  b) oficiul forței de muncă: 

                  c) instituții de învățămînt de specialitate: 

                  d) anunțuri publicare (ziarele locale, centrele de integrare       

profisională, universități și tîrguri): 

                  e) agenți de recrutare. 

2.5. Secția Resurse Umane asigură pregătirea descrierii locurilor de muncă și a 

specificărilor necesare pentru acoperirea acestor locuri. 

                        Numărul funcțiilor, posturilor vacante: 

                        Cerințele minium necesare pentru funcția solicitată (Anexa nr.1): 

                        Descriera postului (activitățile impuse): 

                        Specificația persoanei (caracteristicile persoanelor care trebuie să 

fie angajate pentru respectivul post): 

                        Calificările necesare pentru optima îndeplinire a sarcinilor. 

 2.6. Solicitanții pentru ocuparea locurilor de muncă vor primi informațiile 

necesare despre locurile de muncă oferite, cu consultarea cerințelor și activităților 

posturilor de muncă, condițiile de muncă și odihnă, remunerarea muncii, termene 

de angajare,etc. 

   2.7. Candidații care solicită ocuparea funcției vacante prezintă următoarele 

documente:   

 a) Copia actului de identitate 

 b) Copia carnetului de muncă, cu excepția cazurilor cînd persoana se 

încadrează în cîmpul muncii pentru prima dată; 

 c) Documentele de evidență militară- pentru persoanele supuse militar; 

 d) Copiile diplomelor de studii, certificatul de calificare ce confirmă 

pregătirea specială- pentru profesiile care cer cunoștințe sau calificări speciale;  

 e) Certificatul medical; 

 f) Curiculul vitae. 

  2.8. Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoțite de documentele 

originale, care se certifică pentriu conformitate cu originalul sau în copii legalizate. 

  2.9. Preselecția personalului se efectuiază pe baza examinării curiculum vitae. 

El trebue să conțină informații referitoare la: 

- date personale ( nume, adresa, vîrsta, starea civilă etc.). 

- calificări: 

- Experiență (firma, postul ocupat, durata angajării, posibil motivul 

plecării); 

- Starea de sănătate; 

- Interese extraprofisionale- la discreția candidatului; 

- Alte informații considerate de către candidat importante. 

 

2.10. În cadrul procesului de examinare a dosarului se identifică și aplică cele 

mai eficiente  și eficace metode și tehnici în vederea atragerii potențialilor 

candidați pentru ocuparea posturilor vacante. 

2.11. Pentru informarea amplă privind capacitățile profisionale se recomandă 

și: 



         - Interviul – care este o conversație dirijată și larg utilizat pentru candidații 

considerați corespunzători după primele evaluări: 

         - Referințele – se utilizează concomitent cu aplicarea metodelor de selecție. 

2.12. Recrutarea personalului are ca scop identificarea persoanei potrivite 

pentru postul liber și eficienta acestuia în noua activitate. 

2.13. În cazul absenței candidaților se recomanmdă diversificarea surselor de 

căutare a candidaților prin: 

       

a) identificarea candidaților din interiorul instituției. 

b) Recomandările făcute de însăși angajați. 

c)  Foști angajați plecați,etc. 

 

 

2.14. Propunerea angajatorului privind perfectarea contractului individual de 

muncă în formă  scrisă se aduce la cunoștință salariatului, sub semnătură, prin 

ordinul angajatorului. 

2.15. Propunerea salariatului privind perfectarea contractului individual de 

muncă în formă scrisă se aduce la cunoștința angajatorului prin depunerea și 

înregistrarea cerereii lui scrise cu anexarea dosarului conform prevederelor 

prezentului Regulament. 

2.16. Refuzul motivat al unea din părți privind perfectarea contractului 

individual de muncă în formă scrisă se comunică celeilalte părți prin răspunsul său 

în scris în decurs de 5 zile lucrătoare. 

2.17. Anterior încheierii contractului individual de muncă, angajatorul are 

obligația de a informa persoana care solicită angajarea cu privire la principalele 

clauze pe care le va cuprinde contractul individual de muncă. 

2.18. Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea 

contractului individual de muncă, acestuia i se poate stabili o perioadă de probă 

conform prevederilor Codului Muncii. 

              111. Selectarea de bază de concurs a adjuncților conducătorului și 

șefilor de subdiviziuni de profil medical 

3.1. Funcția de adjunct al conducătorului (vicedirector) sau șef de 

subdiviziune de profil medical al instituției medico-sanitare publice se ocupă pe 

bază de concurs organizat de administrația instituției. 

3.2. Metodologia evaluării candidaților se elaborează de către secția Resurse 

Umane și se aprobă de către conducătorul instituției în fiecare caz aparte, înainte 

de anunțarea concursului, ținîndu-se cont de particularitățile specifice și domeniul 

de activitate coresponzător funcției. 

3.3. Concursul se anunță prin intermediul mijloacelor de informare în masă, 

afișare pe avizier și plasare pe pagina web a instituției, cu cel puțin 20 zile înainte 

de data începerii concursului. 

3.4. Anunțul trebue să conțină în mod obligatoriu: 

        - denumirea și sediul autorității  organizatoare a concursului; 

         - denumirea funcțiiei vacante; 

         - condițiile de participare la concurs; 

         - documentele ce urmează a fi prezentate; 

         - data-limita de depunere a documentației; 



         - telefon de contact, adresa electronică și poștală pentru obținerea 

informațiilor suplimentare, persoana responsabilă de primirea documentelor. 

3.5. La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii 

superioare în domeniu, cu instruiri în domeniul managementului sanitar și vechime 

în muncă în domeniul ocrotirii sănătății de cel puțin 5 ani. 

3.6. La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar, care include 

următoarele acte: 

              - cerere pentru participare la concurs cu menționarea postului solicitat; 

              - copia buletinului de identitate; 

              - copiile diplomelor de studii universitare și postuniversitare; 

              - copia carnetului de muncă; 

              - copiile atestatelor ce confirmă gradul și titlul științific ( după caz); 

              - declarația de propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale 

nestinse și sancțiunilor disciplinare. 

3.7. Copiile documentelor nominalizate pot fi autenficate de notar sau 

prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității 

acestora. 

3.8.  În timp de 3 zile după exipirarea terminului de depunere a dosarelor, 

instituția crează Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului de selecție 

( în continuare – Comisia). 

3.9. Comisia va avea următoarea componență:  

 

Președinte:             1. Oleg Crudu, director al IMSP SCM ,,Sfânta Treime,, 

Secretar:                 2. G.Străjescu, vicedirector medical. 

Membrii:                3. N.Denisova, contabil șef. 

                                4. E.Toma, șefa de planificare. 

                                5. E.Podoleanu, șefa Serviciului Resurse Umane. 

                                6. I.Garaz, jurist. 

                                7. V.Mîța, asistentă medicală principală. 

                                8. L.Chirița, președintele Comitetului Sindical. 

                

3.10. Ședința Comisiei se consideră deliberativă în cazul prezenței a cel puțin 

2/3 din membri, inclusiv președintele. 

3.11.Rezultatele concursului se consemnează într-un proces –verbal semnat de 

mebrii Comisiei prezenți la ședință, se comunică personal candidaților în termin de 

24 de ore de la finalizarea concursului, se afișează pe avizierul și se plasează pe 

pagina web ale instituției. Fiecare membru al Comisiei are dreptul de a anexa la 

procesul-verbal opinia sa separată. 

 3.12.După anunțarea rezultatelor concursului, conducătorul instituției încheie 

cu persoana învingătoare un contract individual de muncă în temeiul legislației în 

vigoare. 

  3.13.Pe parcursul activității învingătorul concursului este obligat să 

promoveze un management orientat spre gestionarea eficientă a resurselor 

disponibele, asigurarea transparenției în activitatea subdiviziunii, îmbunătățirea 

permanentă a indicatorilor de calitate, implicarea colectivului în luarea deciziilor, 

asigurarea condîțiilor pentru perfecționarea profesională  a colaboratorilor. 



3.14.Posturile vacante de adjunct al conducătorului/șef de subdiviziune de 

profil medical pot fi atribuite ca obligațiuni de funcție suplimentare unor salariați 

cu competențe corespunzătoare postului, pînă la organizarea concursului. 

3.15.Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea concursului sînt suportate 

de către Instituție, iar cheltuielile aferente deplasării și participării la concurs sînt 

suportate de către participanți. 

 

             1V.Dispoziții finale 

 

          4.1. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor candidaților pentru 

ocuparea funcțiilor vacante. 

           4.2. Litigiile legatede angajarea în muncă se soluționează conform 

legislației în vigoare.                 


