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Cu privire la angajarea prin
concurs a personalului medical
In conformitate cu prevederile art. 56 din Codului Muncii al Republicii Moldova, si
prevederilor ordinului Ministerului Sanatatii nr. 139-P §3 din 15.10.15 ”cu privire la
aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul
sanatatii ”, in scopul reglementarii procedurii de recrutare, selectare si angajare a personalului
medical, in vederea asigurarii transparentei si accesului echitabil la posturile vacante, in
temeiul Regulamentului de activitate a Centrului National de Transfuzie a Singelui
ORDON:
1. Se ia act de informare si executare neconditionata prevederile ordinului Ministerului
Sanatatii nr. 139-P §3 din 15.10.15 ”cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea
prin concurs a personalului medical din sistemul sanatatii ” (in anexa nr.l)
2. Se abroba
Componenta nominala a Comisiei de concurs pentru angajarea personalului medical in
cadrul Centrului National de Transfuzie a Singelui, conform anexei nr.2a si Componenta
nominala a Comisiei de solutionare a contestarilor in concursul pentru angajarea personalului
medical in cadrul Centrului National de Transfuzie a Singelui, conform anexei nr.2b;
Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului medical in cadrul Centrului
National de Transfuzie a Singelui, conform anexei nr.3.
3. Vicedirectori calitate si medicali, sefii de subdiviziuni, specialist in resurse umane,
asistente principale, asistente/felceri laboanti superiori
vor lua act de executare neconditionata in realizarea activitatii de recrutare si angajare a
personalului medical in cadrul Centrului National de Transfuzie a Singelui prevederile
Regulamentuluiprivind angajarea prin concurs a personalului medical in cadrul Centrului
National de Transfuzie a Singelui.
vor informa personalul medical din subdiviziuni despre prevederile ordinului in cauza.
4. Comisia de concurs in cadrul Centrului National de Transfuzie a Singelui va
asigurarealizarea activitatii de recrutare si angajare a personalului medical in cadrul Centrului
National de Transfuzie a Singelui strict in corespundere cu prevederile Regulamentului
privind angajarea prin concurs a personalului medical in cadrul Centrului National de
Transfuzie a Singelui.
5. In caz de lipsa la momentul intrunirii comisiei a uneia din persoanele nominalizate
functia acestuia va fi asigurata de persoana nou angajata sau cea care indeplineste functia pe
activitatea de baza.
Controlul executarii prezentului ordin mi se atribuie personal.
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medic sef, sectie recolatre si procesare
singe/componente sanguine nr.l
medic, sectia monitorizare, audit si integrare i
asistenta hemotransfuzionala
laborant superior, laborator examinare donatori
singe/componente sanguine nr.l
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a Comisiei de concurs pentru angajarea personalului medical Tn cadrul
Ccntrului National de Transfuzie a Singelui
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Nume prenume
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Pre$edinte
Silvia Rosea
Seere tar
Stanislav Stradnic
Membrii
Vera Tofan
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medic sef, sectie propagare si examinare
medicala donator nr. 1
medic, sectia monitorizare, audit si integrare
asistenta hemotransfuzionala
asistent superior, sectia recoltare si procesare
singe/componente sanguine nr. 1
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REGULAMENTUL
privind angajarea prin concurs a personalului medical in cadrul
Centrului National de Transfuzie a STngelui
I.

Dispozifii generale

1. Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului medical dinsistcmul
sanatatii (in continuare - Regulament) este elaborat in temeiul prevederilor art. 56 din
Codul Muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003, Legiiocrotirii sanatatii nr. 411 din
28.03.1995, cumodificarile §i completarile ulterioare, Programului de Activitate al
Guvemului RepubliciiMoldova 2015-2018, Planului de activitate al Ministerului Sanatatii
pentru anul 2015 §i are drept scop asigurarea accesului egal al candida^ilor la posturile
vacante din sistemul sanatatii, Jinand cont de caracteristicile postului si competentele
profesionale ale candidatilor.
2. Prevederile prezentului Regulament se aplica in procesul de recrutare, selectare si
angajare a personalului medical in cadrul Centrului National de Transfuzie a Singelui.
3. Procedura de recrutare, selectare si angajare a personalului medical se organizeaza §i sc
desfa§oara in baza urmatoarelor principii:
competi(ie deschisa- asigurarea accesului liber §i egal de participare la concursa tuturor
candidatilor care intrunesc condi^iile stabilite;
transparenta- informarea ampla privind posturile vacante §i condi|iilc pentru ocuparea
acestora, oferirea de informa^ii referitor la modul de organizare §i desfa§urare a
concursului tuturor celor interesa^i;
obiectivitate - crearea condi^iilor egale pentru candida^ii la ocuparea posturilor;
evaluare candidafi - asigurarea selectarii pe baza unei metodologii unice de evaluare;
alegere dupa merit - selectarea, pe baza rezultatelor obtinute, a celor mai competente
persoane.
II. Activitatile de recrutare
4. Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs, in limita posturilor
vacante sau temporar vacante prevazute in statele de personal.
5. La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate
participa orice persoanS care indepline§te condipile generale §i specifice, stabilite prin li$a
postului respectiv.
6. La concurs pentru ocuparea unui post vacant sau tem porar vacant se pot inscrie
persoanele, care indeplinesc urmatoarele conditii generale:
- au cetajenia Republicii Moldova;
- au cetS^enia altor state, dar domiciliu in Republica Moldova si permis de lucru in
Republica Moldova;
-■cunosc limba romana scris si vorbit;
- sunt in capacitate deplina de exercitiu;
- au starea de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unita^ile sanitare abililatc;
- nu au fost condamnati definitiv pentru savirsirea unei infractiuni, incompalibila cu
exercitarea functiei;

- indeplinesc condi^iile de studii prevazute de lege pentru postul respectiv;
- indeplinesc condijiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.
7. Condi^iile specifice pe care trebuie sale indeplineasca persoana care participala
concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc in li<ja
postului.
8. Condi^iile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea posturilor vacante
sau temporar vacante se stabilesc in conformitate cu nomenclatoarele domeniilor §i
specializarilor aprobate prin actele normative in vigoare.
9. Pentru a anunta concurs la un post vacant Subdiviziunea Resurse Umane trebuie sa ia in
considerare urmatoarele:
a) denumirea postului vacant sau temporar vacant;
b) fi§a de post corespunzatoare func^iei vacante sau temporar vacante intocmita §i aprobata
in condipile legii;
c) propuneri privind componenta comisiei de concurs §i a comisiei de solu^ionarc a
co n te sta tio n
d) alte men^iuni referitoare la organizarea concursului: durata angajarii, condi\ii sped lice
de participare.
10. Inainte cu cel pu^in 20 de zile de la data stabilita pentru concurs Subdiviziunea Resurse
Umane are obliga^ia asigurarii publicita^ii concursului prinanunt de recrutare.
11 .Anuntul de recrutare va fi afisat obligatoriu pe:
- avizierul institutiei;
- pagina web a institutiei;
- pagina web a Ministerului Sanatatii;
12. Anuntul de recrutare va confine in mod obligatoriu:
- denumirea§i sediul institutiei organizatoare a concursului;
- denumirea postului pentru care se organizeaza concursul;
- fisa postului scos la concurs;
- condifiile generale si specifice de participare la concurs;
- fa c ilita te acordate de institute (in caz ca exista);
- continutul dosarului de participare la concurs;
- data-limitade depunere a dosarului;
- modalitatea de prezentare a dosarului (direct sau prin email);
- numarul de telefon, adresa electronica §i po§tala, persoana responsabila de oferirea
informatiilor suplimentare si de primirea dosarelor.
III. Activitatile de selectare
13.Pentru selectarea candidatilor potriviti postului vacant se atribuie responsabilitatc
Comisiei de concurs.
14.Comisia de concurs se instituie prin ordinul conducatorul institutei
si are in
componenta:
- pre§edinte, vicedirector
- secretar, reprezentant a subdiviziuni i Resurse Umane
- membru, medic sef sectie/laboratoe
- membru, medic
- membru, asistenta medicala principal/superioara.
15.
In termen de maximum 10 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere
dosarelor, comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza
indeplinirii conditiilor de participare la concurs.

16.Pentru inscrierea la concurs candida^ii vor prezenta un dosar de concurs care va confine
urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii §i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari sau
instruiri;
d) copie conforma cu originalul a cametului de munca sau, dupa caz, oadeverin^a care sa
ateste vechimea in munca §i, dupa caz, in specialitate;
e) cazierul judiciar sau declara^ie pe propria raspundere ca nu are antecedentepenale care
sa-1 faca incompatibil cu func^ia pentru care candideaza;
f) adeverin^a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoarc;
g) curiculum vitae;
h) copie a certificatului de casatorie sau copii dupa documente carc atestaschimbarea
numelui in cazul in care candidatul §i-a schimbat numele;
i) 2 (doua) referinte de la locurile anterioare de lucru.
17.
In cazul necorespunderii /Vdosarului/dosarelor depuse cu cerintele postuluiComisia are
dreptul de a respinge candidatii. In cazul cind sunt respinsi toti candidatii, institutia va
anunta procedura de recrutare repetat.
18. In cazul corespunderii dosarului cerintelor postului, candidatul/candidatii este/sunt
promovat/ti la etapa de interviu.
19. Rezultatele procedurii de preselectare se afi§eaza de catre secretarul comisiei de
concurs, cu men^iunea "admis" sau "respins" pe pagina web a institutiei si la sediul
institutiei. Motivul respingerii dosarului se prezinta in scris candidatului refuzat.
20. Se pot prezenta la urmatoarea etapa (interviul) numai candidatii declara|i admi^ila
etapa precedents
21.Data§i ora sus^inerii interviului se afi§eaza obligatoriu odata cu rczultatclcsciectiei
dosarelor.
22.Candidatilor ce au trecut proba de preselectare sunt invitati la interviu. Scrisoarea de
invitatie va contine data, ora si locul petrecerii interviului.
23.Interviul reprezinta о sesiune de intrebari adresate de catre Comisie siraspunsuri oferite
de candidat.
24.Intrebarile pentru interviu se aproba de catre Comisie ex-tempore si sunt aceleasi
pentru toti participanti la concurs.
25.Interviul se realizeaza in plenul Comisiei de concurs, pe baza criteriilor de evaluare.
Criteriile de evaluare pentru proba de interviu sunt urmatoarele:
a) abilitaji de comunicare;
b) abilita^isi cunostin{e impuse de func^ie;
c) capacitatea de analizS §i sinteza;
d) motiva^ia candidatului;
e) comportamentul in situa^iile de criza.
26. Pentru posturile de conducere asa ca sefi de unitati, sectii sau departamente,planul de
interviu va include §i elemente referitoare la:
a) capacitatea de a lua decizii §i de a evalua impactul acestora;
b) exercitarea controlului decizional;
c) capacitatea manageriala.
27. Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebari candidatului. Nu se pot
adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala,
religie, etnie, starea materiala, originea socials sau alte intrebari care pot constitui
discriminare, inclusiv pe criterii de sex.

28.in cazul necorespunderii candidatului cu cerintele postului, Comisia poate respinge toti
candidatii si institutia poate anunta recrutare repetata.
29.In urma evaluarii tuturor candidatilor se va considera acceptat pentru ocuparea postului
vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidafii care au concurat
pentru acela§i post. Punctajul final se calculeaza prin insumarea punctajelor oferite de
fiecare membru al Comisiei. Punctajele finale ale concursului, in ordine descrescatoarc,
vor fi inscrise intr-un centralizator nominal, In care se va men^iona punctajul obtinut dc
fiecare candidat la interviu, care se semneaza de fiecare dintre mcmbrii Comisiei de
concurs.
30.Comisia va inainta dosarul candidatului acceptat conducerii institutiei medicale pentru
initierea procedurii de angajare, anterior informand persoana selectata despre rezultatul
concursului prin scrisoare in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data sus^inerii
interviului.
IV. Atributiile
Comisiei de concurs
9
31 .Presedintele Comisiei de concurs are urmatoarele atributii:
- organizeaza evaluarea dosarelor depuse;
- organizeaza informarea candidatilor privitor la respingerea sau acceptarea dosarului
pentru interviu;
- organizeaza elaborarea setului de intrebari pentru interviu si poarta responsabilitate de
nedivulgarea continutului acestora;
- organizeaza petrecerea interviului si urmareste desfasurarea ctica a lui;
- organizeaza evaluarea obiectiva a candidatilor;
- pune la vot desemnarea candidatilor la postul vacant;
- voteaza impreuna cu membrii Comisiei (detine un singur vot);
- organizeaza informarea candidatilor in cazul nepromovarii interviului;
- organizeaza elaborarea si semnarea procesului verbal al sedintei Comisiei;
- prezinta conducerii dosarul candidatului potrivit pentru functia vacanta.
32. Secretarul Comisiei de concurs esteseful/reprezentant al subdiviziunii resurse
umane/responsabilul din institute pentru serviciul de personal si are urmatoarele atributii:
- organizeaza activitatile prevazute in p. 10-13 al prezentului Regulament;
- colecteaza dosarele depuse;
- prezinta dosarele depuse pentru evaluare membrilor Comisiei;
- participa la evaluarea dosarelor depuse;
- participala elaborarea setului de intrebari pentru interviu si poartaresponsabilitate de
nedivulgarea continutului acestora;
- participala petrecerea interviului si urmareste desfasurarea ctica a lui;
- participala evaluarea obiectiva a candidatilor;
- voteaza impreuna cu membrii Comisiei (detine un singur vot);
- elaboreazS §i semneaza procesul verbal al §edintei Comisiei.
33. Presedintele si secretarul comisiei vor asigura lunar, pina la data de 5,
- plasarea pe pagina web a institutiei, compartimentul ’’Resurse umane, posturi vacante”, a
informatiei privind tunc^Ule vacante (denumirea functiei, subdiviziunii, nr. de unitati
vacante, cerintele postului, perioada de depunere a dosarelor);
- remiterea informatiei despre functiile vacante din institute, functiile care au fost ocupate
prin concurs, precum si perioada de extindere a concursului pentru functiile ramase
neacoperite la adresa: functiivacante@ ms.md.
34. Membru a Comisiei de concurs poate fi dupa caz, sef
sectie/medic/asistentsuperior/asistent medical si are urmatoarele atributii:
- participala evaluarea dosarelor depuse;
9
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- participa la elaborarea setului de intrebari pentru interviu si poarta responsabilitate de
nedivulgarea continutului acestora;
- participala petreeerea interviului §i urmareste desfasurarea etica a lui;
- participala evaluarea obiectiva a candidatilor;
- voteaza impreuna cu membrii Comisiei (detine un singur vot);
- semneaza procesul verbal al sedintei Comisiei.
35.Comisia este deliberative in cazul prezen^ei a tuturor membrilor Comisiei,inclusiv
pre§edintele.
36.In cazul in care institutia medicala a anuntat recrutarea la о functie vacanta, iarin acest
timp pentru ocuparea functiei vacante s-a prezentat un tinar specialist cu indreptare de la
Ministerul Sanatatii - concursul se anuleaza la orice etapa si se angajeaza in functia
vacanta tanarul specialist cu indreptare.
V. Dispozifii finale
37. In cazul neprezentarii candidatului declarat invingator al concursului, pentru inchierea
contractului individual de munca, postul este declarat vacant, urmand sa se organi/e/.e un
nou concurs sau se informeaza urmatorul candidat despre posibilitatea de a se angaja pe
postul respectiv, dupa caz.
38. Cheltuielile pentru organizarea §i desfa§urarea concursului sint suportate decatre
institutia organizatoare a concursului, iar cheltuielile aferente deplasarii §iparticiparii la
concurs sint suportate de catre participant.
39. Litigiile legate de desfasurarea concursului se soluponeaza conform legisla^iei in
vigoare.
»
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