
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

 

 

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” 

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

 

În temeiul art. 4 alin. (21) din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. 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: 

 

1) pe tot parcursul textului hotărârii și al anexelor nr.1 și nr. 2, textul 

„Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” , la orice formă gramaticală, 

se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății”, la forma gramaticală 

corespunzătoare; 

 

2) în anexa nr. 1: 

 

a) punctul 3 se completează cu textul „ , ținând cont de calificarea 

profesională și integritatea persoanei, experiența în domeniu și abilitățile 

manageriale”; 

 

b) punctul 5 va avea următorul cuprins: 

„5. Funcțiile vacante și temporar vacante (director, medic-șef, șef) de 

conducători ai instituțiilor medico-sanitare publice republicane, municipale și 

raionale sunt ocupate exclusiv pe bază de concurs organizat de către Ministerul 
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Sănătății.”; 

 

c) punctele 61 și 62 se abrogă; 

 

d) la punctul 9: 

subpunctul 1) se completează cu textul „sau/și cetățenia altui stat, cu 

condiția domicilierii pe teritoriul Republicii Moldova”; 

subpunctele 6), 8)-10) vor avea următorul cuprins: 

„6) este apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic)”; 

„8) nu are antecedente penale; 

9) are cel puțin 5 ani vechime de muncă în posturi prevăzute cu studii 

superioare”; 

10) nu a atins vârsta de pensionare, conform legii”;  

se completează cu punctul 11) cu următorul cuprins: 

„11) nu are sancțiuni disciplinare”; 

se completează cu punctul 12) cu următorul conținut: 

„12) nu are interdicție de a ocupa anumite funcții”; 

 

e) la punctul 11: 

după cuvântul „dosar” se introduc cuvintele „la sediul Ministerului 

Sănătății”; 

la subpunctul 3), după textul   „de licență, ” se introduc cuvintele „diplomă 

de studii superioare de”; 

subpunctul 8) și 11) vor avea următorul cuprins: 

„8) curriculum vitae”; 

„11) declarația de integritate privind lipsa conflictelor de interese și 

existența rudelor și afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv (părinte, frate/soră, 

bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă, soțul/soția, copilul, 

concubinul/concubina), care sunt angajați în instituția medico-sanitară publică 

pentru care a fost anunțat concurs și a relației de rudenie cu persoanele 

responsabile  ale fondatorului acesteia, conform modelului aprobat de Ministerul 

Sănătății și  publicat pe pagina sa web oficială;”; 

se completează cu subpunctele 14)-17) cu următorul cuprins: 

„14) referința de la ultimii trei angajatori (după caz); 

15) proiectul planului strategic de dezvoltare a instituției pentru următorii 

5 ani, realizat de candidat; 

16) declarație pe propria răspundere din partea candidatului că proiectul 

strategic de dezvoltare a instituției este realizat integral de către candidat; 

17) scrisoare de motivare”; 

 

f) punctul 12 se completează cu următoarea propoziție: „Actele prevăzute 

la pct.11 subpct 6)- 8), 11)-13) se depun în original.”; 
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g) denumirea capitolului IV va avea următorul cuprins: 

„IV. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI” 

 

h) punctul 124 se abrogă; 

 

i) punctul 14 va avea următorul cuprins: 

„14. Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului este formată 

dintr-un număr impar de membri, și anume: președinte – ministru al sănătății, 

secretar de stat sau secretar general al ministerului; vicepreședinte – reprezentant 

al fondatorului instituției pentru care s-a anunțat concurs; director general sau 

reprezentant la CNAM; un funcționar public din cadrul Direcției generale politici 

în domeniul serviciilor medicale integrate (conform profilului instituției 

medicale); un funcționar public din cadrul Direcției politici în domeniul 

managementului personalului medical; un funcționar public din cadrul Direcției 

politici de buget și asigurări medicale; un reprezentat din cadrul Consiliului de 

administrație al instituției; un reprezentant al Federației sindicale „Sănătatea”; un 

reprezentant al colectivului. 

În componența Comisiei se include în calitate de membru cu drept de vot 

un reprezentant al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 

Testemițanu”, în cazul în care în instituția pentru care s-a anunțat concurs există 

o bază clinică universitară sau de cercetare. 

Secretarul Comisiei este un funcționar al subdiviziunii responsabile de 

resursele umane din cadrul Ministerului Sănătății, fără drept de vot.”; 

 

j) punctul 143 va avea următorul cuprins: 

„143. Nu pot face parte din Comisie persoanele care au rude sau afini până 

la gradul al IV-lea inclusiv (soți/soție, părinte, frate/soră, bunic/bunică, 

nepot/nepoată, unchi/mătușă, soțul/soția, copilul, concubinul/concubina), în 

rândul candidaților sau care se află în raporturi cu caracter patrimonial cu 

oricare dintre candidați. Cel târziu la finalizarea perioadei de înscriere la 

concurs, secretarul și fiecare dintre membrii Comisiei va da o declarație pe 

propria răspundere din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situațiile 

prevăzute în prezentul punct raportat la candidații înscriși la concurs.”; 

 

k) se completează cu punctul 144 cu următorul cuprins: 

„144. Desemnarea reprezentantului colectivului se va face în baza 

procesului-verbal al adunării generale a colectivului, convocate de administrația 

instituției, cu indicarea numărului de participanți și numărului de voturi 

acumulate. Procesul-verbal va fi prezentat secretarului Comisiei.”; 

 

l) se completează cu punctul 151 cu următorul cuprins: 

„151. În cazul necorespunderii dosarului cu cerințele stabilite pentru 

înscrierea la concurs sau cu cerințele specifice, secretarul Comisiei anunță despre 
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acest fapt candidatul, acordând-i un termen de 3 zile lucrătoare pentru 

remedierea situației, iar dacă candidatul nu remediază situația în termenul 

stabilit, dosarul candidatului se respinge la prima ședință a Comisiei, 

comunicând-i-se acest fapt. Dacă nu au fost depuse dosare în termenul stabilit 

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

Ministerul Sănătății anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor 

pentru o perioadă similară cu cea inițială (cel puțin 15 de zile).”; 

 

m) se completează cu punctul 20¹ cu următorul cuprins: 

„20¹. La prima ședință Comisia examinează, în ședință închisă, dosarele 

candidaților şi 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.”; 
 

n) punctul 24 va avea următorul cuprins: 

„24. Evaluarea candidaților admiși include următoarele etape: 

1) evaluarea proiectului planului strategic de dezvoltare a instituției 

pentru  următorii 5 ani; 

2) interviul, în baza competențelor determinate de către 

Ministerul            Să nătății.”; 

 

o) la punctul 241, după cuvântul „proiectului” se introduc 

cuvintele„planului strategic”; 

 

p) se completează cu punctul 242 cu următorul cuprins: 

„242. La cererea candidaților, IMSP pentru care se organizează concursul 

de ocupare a funcției de conducător, are obligația să pună la dispoziția 

candidaților în maxim de 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de 

venituri și cheltuieli aprobate; organigrama și statele de personal, precum și orice 

alte documente și informații necesare în vedere elaborării proiectului planului 

strategic de dezvoltare, cu excepția a celor informații sau documente care nu pot 

face obiectul divulgării în temeiul legii.” 
 

q) punctul 25 se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins: 

„4) competențele necesare”; 

 

r) se completează cu punctul 251cu următorul cuprins: 

„ 251. Susținerea proiectului planului strategic de dezvoltare a instituției și 

interviul se prezintă în plenul Comisiei. Candidații se vor prezenta în ordinea 

alfabetică.”; 
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s) la punctul 26, textul „unele și aceleași întrebări de bază fiecărui 

candidat” se substituie cu textul „întrebări de esență similară fiecărui candidat”; 
 

t) se completează cu punctul 26¹ cu următorul cuprins: 

„261. Dacă niciun candidat nu acumulează mai mult de 50% din punctajul 

stabilit, conform metodologiei aprobate, Comisia consideră concursul eșuat și 

Ministerul Sănătății anunță un concurs nou.”; 
 

u) se completează cu punctele 303 și 304 cu următorul cuprins: 

„303. În termen de 48 de ore de la finalizarea concursului, președintele 

Comisiei înaintează fondatorului instituției medico-sanitare publice procesul 

verbal cu rezultatele concursului, semnat pe fiecare pagină de către toți membrii 

Comisiei, în vederea emiterii ordinului de numire în funcție pentru persoana 

desemnată câștigătoare. O copie a procesului-verbal este expediată și în adresa 

Consiliului de Administrare al instituției pentru informare. 

30
4
. Numirea în funcția de conducător al instituției se face în termen de 

3 zile prin actul fondatorului în baza prevederilor Legii nr. 436/2006 privind 

administrația publică locală.”; 

v) punctul 311 se abrogă; 

 

w) punctul 33 va avea următorul cuprins: 

„33. Contractul de management include în mod obligatoriu indicatorii de 

performanță ai activității instituției, în conformitate cu profilul instituției stabiliți 

anual prin ordin al ministrului sănătății.”; 
 

x) punctele 34 și 341 se abrogă; 
 

y) punctul 35 va avea următorul cuprins: 

 

„35. Indicatorii de performanță se evaluează anual de către Ministerul 

Sănătății, în comun cu fondatorul”. 
  
z) punctul 37 se completează cu următoarea propoziție: „În cazul în care 

fondatorul refuză rezoluțiunea contractului de management, Ministerul Sănătății 

este în drept să atace refuzul în ordinea contenciosului administrativ în instanța 

judecătorească competentă”. 

 

aa)  se completează cu punctul 381 cu următorul cuprins: 

„381. Contractele individuale de muncă, contractele de management sau 

alte contracte încheiate între fondator și conducătorul instituției medico-sanitare 

publice republicane, municipale și raionale în care nu este indicat termenul 

contractului sau în care termenul este nedeterminat, se consideră a fi încheiate pe 

un termen de 5 ani. La expirarea termenului de 5 ani contractul încetează de 

drept, în temeiul art. 82 lit. f) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 

154/2003.” 
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2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății     Ala Nemerenco  

 

 

Ministrul muncii 

și protecției sociale     Marcel Spatari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota informativă  

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii 

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” 
 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului 

Proiectul este elaborat de Ministerul Sănătății.  

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 în scopul efectuării unor modificări a Regulamentului 

privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor 

medico-sanitare publice și Contractului-tip de management al instituției. Scopul 

proiectului este optimizarea mecanismului de anunțare şi desfășurare a 

concursului pentru ocuparea funcției de conducător al instituției medico-sanitare 

publice, asigurării transparenței și competitivității, stabilirii unor condiții egale 

pentru toți participanții la concurs, precum și sporirea nivelului de integritate si 

profesionalism ale managerilor instituțiilor medico-sanitare publice. 

Modificările respective vin să ajusteze și să creeze oportunități mai largi 

pentru candidați, atât din cadrul, cât și din afara instituției, care urmează să aplice 

la funcția de conducător, inclusiv și pentru cetățenii, care dețin și cetățenia altui 

stat, în cazul în care ei dispun abilități manageriale pentru a fi conducători de 

IMSP.  

Proiectul conține noțiuni mai clare pentru funcția de conducător în general, 

propunându-se abrogarea noțiunii de conducător interimar, ceea ce prezumă din 

practica, că interimatul putea fi îndeplinit pe o perioadă nedeterminată.  

Totodată, Ministerul Sănătății fiind responsabil de organizarea și petrecerea 

concursului, nu este în drept să delege altor autorități din domeniu procedura de 

evaluare a competențelor profesionale a candidatului.  

Astfel, sunt propuse două etape de evaluare a candidatului:  

1) prezentarea planului strategic de dezvoltare a instituției realizat la 

propriu de conducător, care va include: modul de realizare a planului, direcțiile și 

acțiunile pe termen scurt/mediu/și lung, cât și sursele de finanțare.  

2) susținerea interviului în baza competențelor stabilite de către Ministerul 

Sănătății în dependență de profilul instituției.  

După anunțarea cîștigătorului, fondatorul din diferite motive refuză sau 



tergiversează sub orice aspect numirea cîștigătorului concursului și încheierea 

contractului de management pe o perioadă de 5 ani, astfel se intervine cu 

precizarea în Hotărîre de numire și încheiere a contractului de management în 

termen de 3 zile.  

De asemenea, prezenta hotărîre revine la prevederile introduse prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 444/2019, referitor la încetarea contractelor individuale de muncă, 

contractelor de management sau alte contracte încheiate între Fondator şi 

conducătorul instituţiei medico-sanitare publice republicane, municipale şi 

raionale în care nu este indicat termenul contractului sau în care termenul este 

nedeterminat și le consideră ca încheiate pe un termen de 5 ani. Propunerea 

denotă din faptul că în prezent unii conducători ai instituțiilor medicale au 

încheiate contracte de muncă pe termen nedeterminat, deținând aceste funcții de 

zeci de ani, deși legislația în Republica Moldova stabilește expres că contractul de 

management este încheiat pe un termen de până la 5 ani și că angajarea 

conducătorilor IMSP se efectuează în bază de concurs. Astfel, în cazul în care nu 

este indicat termenul contractului sau termenul este unul nedeterminat, se propune 

a considera contractul a fi încheiat pe un termen de 5 ani cu încetarea acestora, în 

temeiul art.82 lit.f) Codul muncii.  
 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul hotărârii Guvernului nu conține norme privind armonizarea legislației 

naționale cu legislația Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Noile amendamente la Regulamentul privind numirea în funcţie pe bază de 

concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice (în continuare  

Regulament)  sunt: 

-      Modificările propuse la punctul 5 vin să stabilească concret: că funcțiile de 

conducători, vacante și temporar vacante (director, medic-șef, șef), ai instituțiilor 

medico-sanitare publice republicane, municipale și raionale sunt ocupate exclusiv 

pe bază de concurs organizat de Ministerul Sănătății. 

La condițiile de bază, specificate în pct. 9 intervin mai multe amendamente 

întru necesitatea stabilirii unor criterii clare pentru candidații participanți la concurs.  

Modificările propuse la pct.11 se efectuează în vederea stabilirii 

profesionalismului, reputaţiei persoanei. Astfel, se propune de completat cu 

declaraţia pe proprie răspundere cu privire la avere şi interese personale, inclusiv cu 

privire la rudele şi afinii până la gradul IV inclusiv, care sunt angajaţi în instituţia 

medico-sanitară publică pentru care a fost anunţat concurs şi cu fondatorul acesteia, 



conform modelului aprobat de Minister şi publicat pe pagina web a Ministerului; 

referinţa de la ultimul loc de muncă şi declarația pe propria răspundere din partea 

candidatului precum și faptul că proiectul planului strategicde dezvoltare a 

instituției pentru următorii 5 ani, este realizat de candidat. 

Pct.14 din Regulament se propune a fi expus în redacţie nouă. Sensul noii 

redacţii constă în concretizarea unor aspecte ce ţin de componenţa comisiei de 

concurs. Astfel, se propune ca această comisie să fie condusă de un președinte care 

poate fi, ori ministrul sănătății, ori un secretar de stat sau secretar general al 

ministerului; vicepreședinte va fi desemnat reprezentantul fondatorului instituției 

pentru care s-a anunțat concursul; în calitate de membri vor fi: director general sau 

reprezentant la CNAM; un funcționar public din cadrul Direcției generale politici în 

domeniul serviciilor medicale integrate (conform profilului instituției medicale); un 

funcționar public din cadrul Direcției politici în domeniul managementului 

personalului medical; un funcționar public din cadrul Direcției politici de buget și 

asigurări medicale; un reprezentat din cadrul Consiliului de administrație al 

instituției; un reprezentant al Federației sindicale „Sănătatea”; un reprezentant al 

colectivului.  

Pct.14
3 

stabileşte expres că nu pot face parte din comisia de concurs 

persoanele care au rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv în rândul 

candidaţilor sau care se află în raporturi cu caracter patrimonial cu oricare dintre 

candidaţi. Cel târziu la finalizarea perioadei de înscriere la concurs, secretarul şi 

fiecare dintre membrii Comisiei de concurs va da o declaraţie pe propria răspundere 

din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute în prezentul 

punct raportat la candidaţii înscrişi la concurs. 

Totodată, pct.14
4
 prevede propunerea privind desemnarea reprezentantului 

colectivului doar în baza procesului-verbal despre adunarea generală a colectivului, 

cu indicarea numărului de participanți și numărului de voturi acumulate. Care va fi 

prezentat secretarului Comisiei.  

Redacţia nouă a pct.20
1
 din Regulament are drept scop stabilirea 

mecanismului de examinare prealabilă a dosarelor candidaţilor şi anume faptul că la 

prima şedinţă Comisia examinează, în şedinţă închisă, dosarele candidaţilor şi ia 

decizia cu privire la admiterea/neadmiterea lor la concurs. Neîntrunirea condiţiilor 

pentru participare la concurs reprezintă temei pentru neadmiterea la concurs. 

Candidaţii neadmişi la concurs sunt informaţi prin e-mail sau alte mijloace de 

comunicare disponibile despre motivul neadmiterii la concurs. 

În pct.24 din Regulament se propun schimbări în vederea stabilirii clare a 

probelor pe care urmează să le susţină candidaţii şi anume: 

1) Evaluarea proiectului proiectului planului strategic de dezvoltare a 

instituţiei pentru următorii 5 ani; 



2) Interviul, în baza competențelor determinate de către Ministerul Sănătății. 

      Prin punctul 26
1
 a fost stabilit, dacă nici un candidat nu acumulează mai mult 

de 50% din punctajul stabilit, conform metodologiei aprobate, Comisia consideră 

concursul eșuat și Ministerul Sănătății anunță un concurs nou. 

     Regulamentul a fost completat cu punctele 30
3
 și 30

4
 , în vedera stabilirii 

expres a faptului, că după declararea învingătorului, fondatorul îl va numi în funcție 

în termen de 3 zile în baza prevederilor Legii nr. 436/2006 privind administrația  

publică locală. Acest fapt a fost expres prevăzut, deoarece de multe ori fondatorul 

din diferite motive, refuză sau tergiversează numirea căștigătorului concursului și 

încheierea contractului de management. 

P      Punctul 38
1 

prevede că contractele individuale de muncă, contractele de 

management sau alte contracte încheiate între fondator și conducătorul instituției 

medico-sanitare publice republicane, municipale și raionale în care nu este indicat 

termenul contractului sau în care termenul este nedeterminat să se considere a fi 

încheiate pe un termen de 5 ani. La expirarea termenului de 5 ani contractul 

încetează de drept, în temeiul art. 82 lit. f) din Codul muncii al Republicii Moldova 

nr. 154/2003.      

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 transparența în 

procesul decizional proiectul a fost publicat pe pagina web a Ministerului Sănătății 

spre consultări publice. 

Proiectul a fost avizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, și Federația 

sindicala ”Sănătatea”, în rezultatul cărora au fost  luate în considerație toate 

opiniile și propunerile acestora.  

8. Constatările expertizei anticorupție: La definitivarea proiectului obiecţiile şi 

propunerile CNA au fost luate în consideraţie. 



9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul hotărârii Guvernului nu conține norme de armonizare a legislației 

naționale cu legislația Uniunii Europene, precum și norme incompatibile cu 

prevederile legislației naționale și ale legislației Uniunii Europene. 

10. Constatările expertizei juridice Proiectul a fost avizat de Ministerul Justiției, 

propunerile și obiecțiile au fost luate în considerație. 

11. Constatările altor expertize 

Alte expertize nu au fost efectuate. 

 

 

 

 

 

Ministrul sănătății                                Ala NEMERENCO 
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