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Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1016/2016  

„Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază  

de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice  

şi a Contractului-tip de management al instituţiei” 

-------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 1016/2016 „Pentru aprobarea Regulamentului 

privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor 

medico-sanitare publice şi a Contractului-tip de management al instituţiei” 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 293-305, art. 1101) se 

modifică cum urmează: 
 

1) la punctul 2 din hotărîre şi pe tot parcursul textului anexelor, cuvintele 

„Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical,  se substituie cu cuvintele 

„Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”, la cazul gramatical 

corespunzător; 
 

2) anexa nr.1: 

a) la punctul 9 subpunctul 3) și punctul 11 subpunctul 3), cuvintele „ și 

postuniversitare” se exclud; 
 

b) se completează cu punctele 121-123 cu următorul cuprins: 

„121. În cazul necorespunderii dosarului cu cerinţele stabilite pentru 

înscrierea la concurs sau cu cerinţele specifice, se respinge dosarul candidatului, 

comunicînd motivul respingerii. Dacă nu au fost depuse dosare în termenul 

stabilit sau nu este acceptat niciun dosar sau a fost admis doar un singur 

candidat, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale anunţă prelungirea 

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

puţin 20 de zile). 

122. Dacă după prelungirea concursului, în urma examinării dosarelor la 

concurs a fost admis un singur candidat, concursul se desfăşoară conform 

procedurii stabilite de prezentul Regulament. 
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123. În 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea 

dosarului, secretarul Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului 

plasează lista candidaților admiși la concurs pe pagina web oficială a autorității 

publice și informează în scris candidații referitor la data, ora şi locul unde se vor 

desfăşura concursul.”;  

 

c) denumirea capitolului IV va avea următorul cuprins: 

„IV. ORGANIZAREA CONCURSULUI”; 

 

d) la punctul 14, cuvîntul „viceministru” se substituie cu cuvîntul „secretar 

general de stat”, iar cuvintele „subdiviziunii specializate în managementul 

personalului medical” – cu cuvintele „serviciului resurse umane”. 

 

e) la punctul 15, cuvîntul „prima” se exclude, iar cuvintele „preselecția 

candidaților” se substituie cu cuvîntul „concursul”; 

 

f) punctele 16 și 17 se abrogă; 

 

g) la punctul 18, cuvintele „de preselecție a candidaților” se substituie cu 

cuvîntul „Comisiei”; 

 

h) punctele 19, 20 și 21 se abrogă; 

 

i) la punctul 27, după cuvîntul „funcției” se introduc cuvintele „sau 

acumulării mai puțin 50% din punctajul stabilit, conform metodologiei 

aprobate”; 

 

j) punctul 34 va avea următorul următorul cuprins: 

„34. Indicatorii de performanță ai instituției se stabilesc anual, prin ordin 

al ministrului sănătății, muncii și protecției sociale, și fac parte integrantă din 

contractul de management încheiat între fondator și conducătorul instituției.”; 

 

k) se completează cu punctul 341 cu următorul cuprins:  

„341. La stabilirea, de către fondator, a suplimentelor la salariu pentru 

performanțele individuale în muncă a personalului de conducere din cadrul 

instituției în baza indicatorilor de performanță, se va ține cont de calificativul 

Comisiei de evaluare și validare, stabilit pentru fiecare instituție în parte.”; 

 

l) la punctul 37, cuvintele „trei trimestre” se substituie cu cuvintele „doi 

ani”. 

 

2.  Fondatorul va încheia cu conducătorul instituției medico-sanitare 

publice, numit în funcție pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîrii, un acord 

adițional la contractul individual de muncă în care se va stabili indicatorii de 

performanță ai activităţii instituţiei. 
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3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Svetlana Cebotari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notă informativă 
Ia proiectul hotărîrii Guvernului 

„Cu privire Ia modificarea şi completarea 
Hotărîrii Guvernului nr.1016 din 01 septembrie 2016”

Scopul şi obiectivele proiectului

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii 
Guvernului nr.1016 din 01 septembrie 20161' este elaborat în scopul reglementării unor 
situaţii care apar în procesul de desfăşurare a concursului pentru selectarea candidaţilor 
pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducători ai instituţiilor medico-sanitare publice 
republicane, municipale şi raionale.

Elementele noi ale proiectului
Proiectul nominalizat este ajustat la prevederile Legii nr. 136 din 07 iulie 2017 cu 

privire la Guvern, prin care fost exclusă funcţia de viceministru şi instituită funcţia de 
secretar general de stat în cadrul ministerelor, dar şi la modificările în statul de personal 
al autorităţii publice centrale, urmare a restructurării administraţiei publice centrale de 
specialitate.

In scopul reglementărilor situaţiilor care au apărut dar nu sunt stipulate în 
Regulamentul privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor 
medico-sanitare publice este necesar de menţionat despre modalitatea prelungirii 
termenului de depunere a dosarelor în cazul cînd nu au fost depuse dosare în termenul 
stabilit sau a depus dosarul doar un singur candidat.

De asemenea, considerăm oportun specificarea, că după prelungirea termenului de 
depunere a dosarelor, în urma examinării dosarelor la concurs a fost admis un singur 
candidat, concursul se desfăşoară conform procedurii stabilite de prezentul Regulament.

în scopul elucidării situaţilor în care candidatul sau candidaţii nu corespund cu 
cerinţele funcţiei, urmează a preciza cazul în care candidaţii au acumulat mai puţin 50% 
din punctajul stabilit, conform medologiei aprobate, candidaţii sunt respinşi, iar 
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale anunţă un concurs nou.

Întrucît etapa preselecţiei candidaţilor este o etapă de secretariat, iar în pct. 11 .al 
hotărîrii clar este specificat ce documente trebuie să prezinte candidatul, se propune 
excluderea acestei etapei. în cazul cînd dosarul este incomplet, secretarul comisie nu ar 
trebui sâ recepţioneze dosarul şi nu se consideră oportun convocarea întregii comisii de 
concurs.

Totodată urmează de reglementat situaţia conducătorilor instituţiilor medico- 
sanitare publice ale căror raporturi juridice de muncă au apărut pînă la aprobarea 
Regulamentul privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor 
medico-sanitare publice şi a Contractului tip de management ai instituţiei. Astfel, 
fondatorul va încheia cu conducătorul instituţiei medico -sanitare publice, numit în 
funcţie pînă la aprobarea prezentei Hotărîrii un acord adiţional la contractul individual 
de muncă în care se va stabili indicatorii de performanţă ai activităţii instituţiei,



Punctul 37 urmează a fi revizuit prin prisma punctului 35 întrucît indicatorii se 
evaluează anual de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, în comun cu 
fondatorul.

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele 
normative care trebuie elaborate sau modificate după adoptare.

Proiectul respectiv este compatibil cu Legea ocrotirii sănătăţii nr. 41 l-XIIl din 28 
martie 1995 şi Hotărîrea Guvernului nr.837 din 06.07.2016 pentru aprobarea 
Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice 
încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Nivelul de compatibilitate a proiectului cu normele Convenţiei Europene privind 
protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi legislaţiei comunitare

Prevederile proiectului nu contravin normelor Convenţiei europene pentru drepturile 
omului.

Cuantumul mijloacelor bugetare necesare pentru implementarea proiectului
Adoptarea şi implementarea ulterioară a proiectului nu necesită surse financiare 

suplimentare din bugetul statului.

Ministru Svetlana CEBOTARI
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