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Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1016/2016 

pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de 
concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice și a 

Contractului-tip de management al instituției 
------------------------------------------------------------ 

 
Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 
Hotărârea Guvernului nr.1016/2016 pentru aprobarea Regulamentului 

privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor 
medico-sanitare publice și a Contractului-tip de management al instituției 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 293-305, art. 1101), cu 
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  

 
a) în anexa nr. 1: 
 
1) punctul 1 va avea următorul cuprins: 
„1. Regulamentul privind numirea în funcție pe bază de concurs a 

conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice (în continuare – Regulament) 
este elaborat în temeiul prevederilor Legii ocrotirii sănătății nr. 411/1995 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările 
ulterioare, Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), cu modificările ulterioare, 
Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648), cu modificările ulterioare, Legii 
integrității nr.82/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 229-
243, art. 360) cu modificările ulterioare, altor acte normative în vigoare.”; 

 
2) la punctul 3, textul „ , ţinând cont de calificarea profesională și 

integritatea persoanei, experiența în domeniu și abilitățile manageriale” se 
exclude; 
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3) la punctul 4, cuvintele: „alegere după merit” se substituie cu cuvântul 
„meritocrație”; 

 
4) punctul 5 va avea următorul cuprins:  
„5. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice republicane, 

municipale, raionale sunt selectați în bază de concurs organizat 
de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”; 

 
5) la punctul 6 textul „în calitate de autoritate responsabilă de organizarea 

şi desfășurarea concursului,” se exclude; 
 
6) la punctul 8, subpunctul 6) se completează cu textul „care trebuie să fie 

de cel puțin 20 zile de la data publicării anunțului”; 
 
7) la punctul 9, cuvintele „unei funcții vacante sau temporar vacante” se 

substituie cu cuvintele „funcției de conducător”; 
la subpunctul 1), textul „sau/și cetățenia altui stat, cu condiția domicilierii 

pe teritoriul Republicii Moldova” se exclude; 
la subpunctul 8), cuvântul „are” se substituie cu cuvintele „nu are”; 
subpunctul 9) va avea următorul cuprins: 
 „9) are o vechime în muncă de cel puțin 5 ani într-o funcție de 

conducere”; 
subpunctul 11) se abrogă; 
 
8) la punctul 10, cuvintele „vacante sau temporar vacante” se exclud; 
 
9) la punctul 11: 
la subpunctul 5), cuvintele „copia carnetului de muncă sau alte” se exclud, 

iar cuvântul „acte” se substituie cu cuvântul „actele”; 
subpunctul 8) se completează cu textul „cu includerea a cel puțin două 

persoane de referință, menționând datele de contact ale acestora, care vor accepta 
să fie contactate de către comisia de concurs, pentru confirmarea competențelor 
profesionale ale candidatului”; 

subpunctul 10) se abrogă; 
subpunctul 11) va avea următorul cuprins: 
„11) declarația pe propria răspundere privind existența conflictului de 

interese potențial sau absența conflictului de interese, conform modelului aprobat 
de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și publicat pe pagina sa web 
oficială;”; 

subpunctul 12) se abrogă; 
 
10) la punctul 12, propoziția a doua se exclude; 
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11) punctele121-123 se abrogă; 
12) în denumirea capitolului IV, cuvântul: „Organizarea” se substituie cu 

cuvântul „Desfășurarea”; 
 
13) se completează cu punctul 124 cu următorul cuprins: 
„124.Concursul constă din următoarele etape: 
1) evaluarea dosarelor; 
2) evaluarea competențelor profesionale; 
3) evaluarea proiectului de dezvoltare al instituției pe 5 ani; 
4) interviul.”; 
 
14) la punctul 13, textul „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

creează Comisia” se substituie cu cuvintele: „ ministrul sănătății, muncii și 
protecției sociale emite ordinul de constituire a Comisiei”; 

 
15) punctul 14 va avea următorul cuprins: 

  „14. Comisia va avea următoarea componență: 
 
 

Președinte  secretar de stat/secretar general al Ministerului 
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

vicepreședinte  un reprezentant al Fondatorului instituției 
secretar  un funcționar public al subdiviziunii resurse 

umane din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale (fără drept de vot) 

membri:  un funcționar public reprezentant al direcției de 
profil al Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

  un funcționar public reprezentant al 
subdiviziunii de profil al managementului 
personalului medical al Ministerului Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale 

  reprezentantul societății civile al Consiliului de 
administrație al instituției 

  un reprezentant al Universității de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (în 
cazul în care în instituția pentru care s-a anunțat 
concurs sunt dislocate clinici sau catedre 
universitare) 

  reprezentantul Federației Sindicale „Sănătatea”; 
  reprezentantul colectivului de muncă al 

instituției respective, ales la adunarea generală a 
colectivului instituției.”; 
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16) punctele 141 și 142 se abrogă; 
 
17) punctul 143  va avea următorul cuprins:  
„143. La prima ședință a Comisiei, după ce au luat cunoștință cu dosarele 

candidaților, membrii Comisiei vor semna o declarație pe propria răspundere, 
care prevede că nu au rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv în rândul 
candidaților sau care se află în raporturi cu caracter patrimonial cu oricare dintre 
candidați.”; 

 
18) la punctul 15, textul „concursul la postul vacant sau temporar vacant 

de conducător al instituției.” se substituie cu textul: „evaluarea dosarelor 
candidaților și ia decizia cu privire la admiterea/neadmiterea lor la concurs. 
Neîntrunirea condițiilor pentru participare la concurs reprezintă temei pentru 
neadmiterea la concurs. Candidații neadmiși la concurs sunt informați prin e-
mail sau prin alte mijloace de comunicare disponibile despre motivul neadmiterii 
la concurs. Secretarul Comisiei se plasează, în termen de 3 zile lucrătoare, lista 
candidaților admiși/neadmiși pe pagina web oficială a Ministerului Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale și informează candidații referitor la data, ora şi locul 
unde se va desfășura următoarea etapă a concursului.” 

 

19) se completează cu punctele 19-20 cu următorul  cuprins: 

„19. Ședințele Comisiei sunt publice. Persoanele care au intenția de a 
asista la concurs, în calitatea de observator, vor anunța secretarul Comisiei cu cel 
puțin 2 zile până la desfășurarea ședinței. Numărul maxim de observatori va fi 
stabilit de către Comisie, în ordinea înregistrării acestora, în funcție de 
capacitatea locației în care se desfășoară concursul. 

20. Observatorii pot asista la toate activitățile Comisiei, fără a se implica 
în examinarea și evaluarea candidaților. Ei au dreptul să semnaleze încălcarea 
prevederilor normative privind desfășurarea concursului prin consemnări în 
procesul verbal al ședinței.”; 

 
20) denumirea titlului „V. Selectarea candidaților” și punctul 22 se abrogă; 
 
21) punctul 24 va avea următorul cuprins: 
„24. Etapa de evaluare a competențelor profesionale se va realiza de către 

Școala de Management în Sănătate Publică a Universității de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițanu”, conform Metodologiei aprobate de Ministerul 
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Candidații care au acumulat cel puțin cel 
puțin 50%+1 din punctajul stabilit sunt promovați la etapa următoare a 
concursului.”; 
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22) la punctul 241, cuvântul „management” se substituie cu cuvântul 
„dezvoltare”, iar după cuvântul: „instituției” se introduce textul „pe 5 ani”; 

 
23) punctul 26 se completează cu propoziția „Membrii Comisiei adresează 

unele și aceleași întrebări de bază fiecărui candidat.”; 

 
24) punctul 27 se abrogă; 

 
25) la punctul 28, cuvintele: „acceptat pentru ocuparea funcției vacante” se 

substituie cu cuvintele: „câștigător al concursului”; 

 
26) se completează cu punctele 301 și 302 cu următorul  cuprins: 

„301. Concursul se prelungește în cazul în care: 
1) nu au fost depuse dosare în termenul stabilit; 
2) a fost depus doar un singur dosar; 
3) în urma examinării dosarelor, la concurs a fost admis doar un singur 

candidat. 
302. Prelungirea concursului se realizează prin modificarea datei limită de 

depunere a dosarelor pentru o perioadă similară cu cea inițială. Dacă după 
prelungirea concursului de cel mult de două ori la concurs a fost admis un singur 
candidat, concursul se poate desfășura.” 

 
27) punctul 36 se abrogă; 
28)  la punctul 37, după cuvântul: „nesatisfăcători” se introduc cuvintele 

„într-o perioadă de doi ani consecutivi”; 
 
29) punctele 39, 391 și 421 se abrogă; 
 
b) în anexa nr.2: 
1) la punctul 3, subpunctul 3.4. se abrogă; 
2) la punctul 7 subpunctul 7.3:  
litera c1) se completează cu cuvintele: „într-o perioadă de doi ani 

consecutivi”; 
litera c2) se abrogă. 
 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 
 
Prim-ministru      ION CHICU 
 
Contrasemnează: 
 
Ministrul sănătății, 
muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 



Nota informativă la proiectul Hotărârii Guvernului 
„Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1016/2016”

1. Denumirea 
proiectului

autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea

Proiectul este elaborat de Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite___________________________________________________________

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului 
nr. 1016/2016 este elaborat pentru modificarea Regulamentului privind numirea în 
funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice şi 
Contractului-tip de management al instituţiei, în vederea optimizării mecanismului 
de anunţare şi efectuare a concursului pentru ocuparea funcţiei de conducător al 
instituţiei medico-sanitare publice, asigurării transparenţei si competivităţii, 
stabilirii unor condiţii pentru participanţii la concurs care să sporească nivelul de 
profesionalism al managerilor instituţiilor medico-sanitare publice, ţinîndu-se cont 
de obiecţiile si propunerile parvenite în adresa ministerului, dar si de 
imposibilitatea punerii în aplicare urmare modificărilor recente a hotărîrii 
respective.___________________________________________________________
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene_____________
Proiectul hotărârii Guvernului nu conţine norme privind armonizarea legislaţiei 
naţionale cu legislaţia Uniunii Europene.__________________________________
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi_______

Potrivit noilor amendamente, Regulamentul privind numirea în funcţie pe 
bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice (în 
continuare -  Regulament) va prevedea desfăşurarea concursului în următoarele 
etape:

- evaluarea dosarelor;
- evaluarea competenţelor profesionale;
- evaluarea proiectului de dezvoltare al instituţiei pe 5 ani;
- interviul.

Novator este elementul evaluării competenţelor profesionale ale candidaţilor, etapă 
ce se va desfăşura de către Şcola de management în sănătate publică a USMF „N. 
Testemiţanu”, conform metodologiei stabilite de minister. Această etapă va servi 
un filtru de apreciere a nivelului de cunoştinţe teoretice dar şi practice necesare 
unui manager al instituţii medico-sanitare publice.

De asemenea pentru asigurarea transparenţei modului de desfăşurare a concursului 
se propune ca şedinţele comisie să fie publice, cu posibilitatea participării oricărei 
persoane interesate în calitate de observatori.

Comisia de concurs va fi într-o componenţă mai complexă, din care va face 
atît reprezentanţii ministerului, fondatorul, reprezentanţii bsocetăţiiu civil'
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Sindicală „Sănătatea”.
Pentru sporirea nivelului de responsabilitate asumată, dar si motivarea de a 

creste profesional gradual, se propune întroducerea cerinţei privind vechimea în 
muncă într-o funcţie de conducere de cel puţin 5 ani, pentru candidaţii la funcţia de 
director a instituţiilor medico-sanitare publice.

La cerinţele de a candida a fost exclus termenul de „are reputaţie bună”, or 
aceasta fiind greu de demonstrat, dar si nu este de competenţa comisiei de 
concurs”. De asemenea, considerăm oportun că conducătorii instituţiilor medico - 
sanitare publice, să deţină cetăţenia Republicii Moldova, întrucît gestionează 
mijloace financiare din bugetul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, care 
este parte a bugetului public naţional.

Totodată, în vederea asigurării principiului competivităţii concursului, se 
propune de a specifica, că concursul poate fi prelungit pînă de două ori, în cazul în 
care nu au fost depuse doasre în termenul stabilit, a fost depus doar un singur dosar 
sau la concurs au fost admis doar un singur candidat.

Din Regulament se propune de a fi excluse următoare norme:
-punctul 36, ori aceste prevederi se regăsesc si în contractul de management 

încheiat între fondator si conducătorul instituţiei;
- punctul 39 dublează prevederile Codului muncii, care stipulează cazurile 

cînd funcţia este temporar vacantă;
- punctul 391 întrucît o normă cu o forţă juridică inferioară nu poate să vină 

în contradiţie cu o normă juridică superioară, în acest caz cu prevederile Codului 
muncii;

-punctul 421 întrucît comisia nu poate si nu are competenţa de constatare a 
situaţiilor descrise, acest rol revenindu-i în exclusivitate organelor abilitate.

La contractul-tip de management al instituţiei se propune de exclus 
subpct.3.4, ceea ce ar permite conducătorului instituţiei medicale să cumuleze 
activităţi ce nu contravine legislaţiei.

În pct.7.3 din contractul-tip de management al instituţiei se propune 
specificarea perioadei de doi ani consecutivi; întrucît trebuie de acordat sanse de 
îmbunătăţire a activităţii instituţiei medicale, dar nu pedepsirea conducătorul, or 
constarea indicatorilor nesatisfăcări deja duse la sancţiuni pecuniare a personalulu 
de conducere. Această prevede se propune a fi inclusă si în Regulament la punctul 
27.__________________________________________’______________________
5. Fundamentarea economico-financiară________________________________
Modificările la Regulamentul privind numirea în funcţie pe bază de concurs a 
conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice şi Contractului-tip de 
management al instituţiei, aprobate prin Hotărîrii Guvernului nr. 1016/2016 nu 
necesită cheltuieli suplimentare din bugetul de stat.__________________________
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare____________



Prezentul proiect nu necesită modificarea cadrului normativ sau elaborarea unor 
acte normative noi. Ulterior aprobării proiectului respectiv va fi necesar 
modificarea doar actelor departamentale interne.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului___________________________
În conformitate cu prevederile Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul 
decizional proiectul a fost publicat pe pagina web a Ministerului Sănătăţii, Muncii 
şi Protecţiei Sociale spre consultări publice.________________________________
8. Constatările expertizei anticorupţie__________________________________
Informaţia privind rezultatele expertizei anticorupţie a fost inclusă în sinteza 
obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiect.________________________
9. Constatările expertizei de compatibilitate_____________________________
Proiectul hotărârii Guvernului nu conţine norme de armonizare a legislaţiei 
naţionale cu legislaţia Uniunii Europene, precum şi norme incompatibile cu 
prevederile legislaţiei naţionale şi ale legislaţiei Uniunii Europene._____________
10. Constatările expertizei juridice_____________________________________
Informaţia referitoare la concluziile expertizei juridice privind compatibilitatea 
proiectului hotărârii Guvernului cu alte acte normative, precum şi privind 
respectarea normelor de tehnică legislativă este inclusă în sinteza obiecţiilor şi 
propunerilor, conform avizului Ministerului Justiţiei referitor la rezultatele 
expertizei juridice.____________________________________________________
11. Constatările altor expertize________________________________________
Alte expertize nu au fost efectuate._______________________________________

Ministru al sănătăţii, muncii
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şi protecţiei sociale Viorica DUMBRĂVEANU
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