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APROBAT
proces-verbal al qedinlei Senatului

Universitdlii de Stat de Medicind Ei Farmacie

,,Nicolae'Testemifanu" din Republica Moldova
nr. din 2017

APROBAT
proces-verbal al gedintei Consiliului $tiinlific

UniversitSlii de Stat de Medicind gi Farmacie

,,Nicolae Testemifanu" din Republica Moldova
m.2lI5 din23,02,2017

REGULAMENTUL
cu privire la organizarea qi desfiqurarea concursului

pentru ocuparea posturilor de conducere

I. Dispozifii generale

1. Regulamentul cu privire la organrzarea qi desfbEurarea concursului pentru ocupa

posturilor de conducere (in continuare Regulament) stabilegte condiliile g

mecanismul organizdrii gi desfdgurdrii concursului pentru ocuparea posturilor de deca

gi gef departamentlcatedrd,/disciplina in cadul Universitdlii de Stat de Medicind g

Farmacie ,,Nicolae Testemifanu" (in continuare - Universitate).

2. Regulamentul este elaborat in temeiul prevederilor Codului E,ducafiei, Regulamentului

cadru privind organizarea qi func{ionarea organelor de conducere ale instituliilor
invdfamint superior din Republica Moldova, aprobat prin ordinul Ministerului Educalie

nr. 10 din 14 ianuarie 2015, Cartei Universitare, altor prevederi normative in vigoare.

3. Selectarea candidafilor pentru ocuparea posturilor de conducere se efectueazd exclusi

pe principii de competetivitate gi meritocra[te, asigurarea accesului egal al candidatil

pentru ocuparea posturilor respective, finind cont de calificarea gi performanfel

profesionale, experien{a in domeniu gi abilitdtrile manageriale.

4. Procedura de organizare gi desligurare a concursului sebazeazd,pe urmatoarele principii

a) transparenf[ - informarea ampl[ privind posturile vabarite gi condiliile pent

ocuparea lor, punerea la dispoziJia tuturor persoanelor interesate a informaJiilo

referitor la modul de organizare gi desfrgurare a cohcursului;

b) obiectivitate - asigurarea conditriilor egale pentru candidatii la ocuparea func{iil

vacante, asigurarea selectdrii pebaza unor criterii clar definite gi a unei metodologi

5.

unice de evaluare a nivelului de competenfd al candidafilor;

c) alegere dupa merit - selectarea, pe baza rezultatelor obJinute, a celor rla
competente persoane.

II. O rgan izarea con cursului

Posturile de conducere vacante sunt ocupate prin concurs la fiecare cinci aflr, rar aceea$

persoana poate ocupa acelagi post cel rnult doud termene consecutive.

6 Nu pot fi considerate vacante gi anunlate in concurs posturile ocupate de persoane ca

se afl6 in concediu de maternitate, de ingrijire a copilului, de crealie (def,rnitivarealeze
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persoane beneficiari ai diverselor tipuri de concedii sociale, conform legislaliei i
vigoare. /

7. Senatul instituie Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de conducere (i
continuare - Cornisia de concurs), din care fac parte rectorul, prorectorii, decanii, sefu
Departamentului resurse umane, qeful Departamentului didactic, pregedintel
Cornitetului sindical si preEedintele Asociafiei studenlilor si rezidentilor in medicind,

8. PreEedinte al Comisiei de concurs este rectorul sau un prorector desemnat de cd

rector, iar secretar al Comisiei de concurs este geful Departamentul resurse urrane.

9. Concursul pentru ocuparea postruilor de conducere se desfdqoard in doud etape: prim
etapd se desfdgoard in cadrul Eedinfei Consiliului facultdfii sau sedinte
departarnentuluiicatedrei/disciplinei (dupd caz), iar etapa a doua se desfdqoard in cadru
Cornisiei de concurs, ambele etape ale concursului fiind publice.

l0.CandidaJii sunt evaluafi in cadrul ambelor etape inbaza calificarii qi performantelo
profesionale, experienlei in domeniu, abilitd(ilor manageriale, precum qi in
proiectului de management al facult6fiii/departamentului/catedrei/disciplinei i
urmdtorii cinci ani, prezentat de cbtre candidat.

11. Candidatti, care in urma desfbEurdrii prirnei etape a concursului au ocupat prirnele do
pozigit, participd la etapa a doud a cencursului in cadrul Comisiei de concurs.

l2.Comisia de concurs evalueazd. candidatii Si desemneaz6,invtngdtorul concursului, ia
rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor de conducere se aprobd d
cdtre Senat.

III. Desfigurarea concursului

13.Concursul pentru ocuparea posturilor de conducere vacante se anunld prin ordinu
rectorului, in termen de cel mult 6 luni de cdnd postul a devenit vacant.

14. Concursul pentru ocuparea posturilor de conducere vacante se anunfd public pri
plasarea unui aviz pe site-ul gi panoul informativ al Universitdtii, care va include in
obligatoriu.
a) denumirea instituliei organizatoare a concursului;
b) denumirea postului vacant;

c) condiliile de participarela concurs;

d) lista actelor ce urmeazd, a fi prezentate qi data lirnita de depunere;

e) adresa gi persoana responsabild de primirea dosarelor;

0 datele de contact pentru informafii suplimentare.



15.La concursul pentru ocuparea posturilor de conducere pot participa candidafii care

corespund urmdtoarelor criterii :

a) cetdfiean al Republicii Moldova;
b) titlu gtiinfific gi gtiinJifico-didactic in domeniul respectiv;

c) stagiu de activitate Etiinlifico-didacticd de cel puJin 5 ani;

d) cunoagerea limbii rorn6ne;

e) cunoasterea unei limbi de crculafie internalionald (engleza,franceza, gerrnana);

0 corespunderea cenzului de vdrstd pentru posturile de conducere stabilit de Carta
UniversitarS.

16.Candidalii pentru ocuparea posturilor vacante, in termen de 15 de zile de la anunlarea

publicd a concursului, depun la secretarul Comisiei de concurs dosarul, care include:

a) cererea de participare la concurs

b) CV-ul (Euro-pass);

c) copiile actelor ce confirma studiile si educalia continud;

d) copiile actelor ce confirmd titlurile gtiinfifice ;i gtiinfifico-didactice;
e) copiile actelor ce confirmd titlurile onorifice, distinctiile nationale qi interna{ionale;

0 lista publicaliilor din ultimii 10 ani;

g) copia carnetului de muncd;

h) proiectul de management aI subdiviziunii respective in urmdtorii cinci ani

(PowerPoint).

17.Dupd expirarea termenului de depunere a dosarelor, secretarul Comisiei de concurs

prezintd, dosarele depuse pregedintelui Comisiei de concurs pentru aprobare gi stabilirea

datei desfdEurdrii ambelor etape ale concursului.

18.in caz de necesitate preqedintele Comisiei de concurs poate intruni in qedinfa membrii
comisiei pentru adoptarea deciziei finale privind adrniterea sau neadmterea dosarului

respectiv in concurs.

19.in cazul concursului pentru ocuparea postului de decan, prima etapd a concursului se

desfbqoar[ in cadrul gedinfei Consiliului facultdfii, care este prezidata de cdtre un

prorector desemnat de rector.

20.in caz:ul concursului pentru ocuparea postului de sef al departamentului/catedreir

disciplinei, prima etapd a concursului se desfdgoard in cadrul sedinlei subdiviziunii
respective, care este prezidatd de cdtre decanul facultdlii.

2l.Secretarul Comisiei de concurs participd la desfdgurarea primei etape a concursului gi

15.La concursul pentru ocuparea posturilor de conducere pot participa candidafii ca

corespund urmdtoarelor criterii :

a) cetdfiean al Republicii Moldova;
b) titlu gtiinfific gi gtiinJifico-didactic in domeniul respectiv;

c) stagiu de activitate Etiinlifico-didacticd de cel puJin 5 ani;

d) cunoagerea limbii rorn6ne;

e) cunoasterea unei limbi de crculafie internalionald (engleza,franceza, gerrnana);

0 corespunderea cenzului de vdrstd pentru posturile de conducere stabilit de Carta
UniversitarS.

16.Candidalii pentru ocuparea posturilor vacante, in termen de 15 de zile de la anunlare

publicd a concursului, depun la secretarul Comisiei de concurs dosarul, care include:

a) cererea de participare la concurs

b) CV-ul (Euro-pass);

c) copiile actelor ce confirma studiile gi educalia continud;

d) copiile actelor ce confirmd titlurile gtiinfifice ;i gtiinfifico-didactice;
e) copiile actelor ce confirmd titlurile onorifice, distinctiile nationale qi interna{ionale;

0 lista publicaliilor din ultimii 10 ani;

g) copia carnetului de muncd;

h) proiectul de management aI subdiviziunii respective in urmdtorii cinci an

(PowerPoint).

17.Dupd expirarea termenului de depunere a dosarelor, secretarul Comisiei de concu
prezintd, dosarele depuse pregedintelui Comisiei de concurs pentru aprobare gi stabilire
datei desfdEurdrii ambelor etape ale concursului.

18.in caz de necesitate preqedintele Comisiei de concurs poate intruni in qedinfa membri
comisiei pentru adoptarea deciziei finale privind adrniterea sau neadmterea dosarulu

respectiv in concurs.

19.In cazul concursului pentru ocuparea postului de decan, prima etapd a concursului
desfbqoar[ in cadrul gedinfei Consiliului facultdfii, care este prezidata de cdtre u

prorector desemnat de rector.

asigurd desfrEurarea acestiea in strictd conformitate cu prevederile prezentulu

regulament.



22. $edinJele arnbelor etape ale concursului sunt deliberative in cazul prezenfei a cel pufi

213 din membrii Comisiei de concurs, Consiliului facultdlii sau dln personal didactic g

qtiinlifico-didactic titular al subdiviziunii respective cu drept de vot.

23. In cazul acumuldrii de catre candidafi a unui numdr egal de voturi in cadrul Comisiei d
concurs, votul pre;edintelui Comisiei este decisiv.

24. Secretarul Comisiei de concurs, in cadrul ambelor etape ale concursului, prezin
informa{ia privind organizarea ;i desfbsurarea consursului, dosarele depuse, precum $

prezintd, candidafii admi;i in concurs.

25. Candidafii la ocuparea posturilor de conducere, in cadrul ambelor etape, prezintd timp
20 min un proiect de management al subdiviziunii respective (prezentare PowerPoint

care include in mod obligatoriu compartimentele didactic, cercetare, clinic, metodi

transfer tehnologic (inclusiv educafional), proiecte na{ionale sau interna{ionale, du

care raspunde la intrebdrile adresate.

26.Decizia privind ocuparea postului de c[tre persoana respectiv[, in cadrul ambelor eta

ale concursului, se ia prin votul secret gi liber exprimat pro/contra al fiecdrui membru

drept de vot.

2T.Candidatn care s-au plasat pe primele doud pozilii in cadrul primei etape a concursulu

sunt admigi la etapa a doua a concursului, iar candidatul cate a acumulat cele mai mul

voturi in cadrul gedinfei Cornisiei de concurs este declarat invingdtor, deciziile arnbel

etape fiind confirmate prin procese verbale.

28.Rezultatele concursului sunt aduse la cunogtinfa candidafilor.sub semndturd, in cadru

gedinlei qi in prezenla memrilor Comisiei de concurs.

2g.Candidafii pot contesta rezultatele concursului in forma scrisd, in termen de trei zil

lucrdtoare dupd afl area rezultatelor.

30. Secretarul Comisiei de concurs prezintd, in qedinfa Senatului informalia privin
organizarea concursului qi rezultatele obJinute, precum si eventualele contestdri depuse.

3l.Senatul examineazdrezultatele concursului gi eventualele contestdri depuse, dupd

prin vot deschis cu majoritatea sirnpld de voturi, adoptd decrzia privind aprobare

rezultatelor concursului.

32.Decrzia Senatului, privind aprobarea rezultatelor concursului, constituie drept terne

pentru incheierea contractului individual de muncd pi emiterea ordinului de angajare

conform leeislatiei in vigoare.
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IV. Dispozi{ii finale
L

33.in cazul depunerii doar a unui singur dosar pentru participare la concurs, acesra est

valabil gi se desfrgoard conform prevederil or prezentului regulament.

34.in cazul in care nu au fost depuse cereri pentru participare la concurs sau Senatul nu

aprobat rezultatele concursului, se anunfd concurs repetat.

35.Litigiile legate de desftgurarea concursului se solu{ioneaz[ conform legislaliei
vigoare.

Coordonat:

Prorector pentru asigurarea calitdlii qi integrdrii in invajdmint

$ef Departamentul R.esurse umane

$ ef Departamentul Juridic


