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REGULAMENTUL
cu privire la organizarea qi desfisurarea concursului

pentru ocuparea posturilor de conducere

I. Dispozifii generale

I ' Regulamentul cu privire Ia organizarea gi desfdqurarea concursului pentru ocupare
posturilor de conducere (in continuare - Regulament) stabileqte condiliile qi mecanismu
organizdrii qi desfrgurdrii concursului pentru ocuparea posturilor de decan si ge

departamentlcatedrd/disciplin[ in cadul Universitdlii de Stat de Medicind si Farmaci
,,Nicolae Testemifanu" (in continuare - Universitate).

2. Regulamentul este elaborat in temeiul prevederilor Codului Educa{iei, Regulamentului
cadru privind organizarca gi funclionarea organelor de conducere ale institu{iilor
invd{Imdnt superior din Republica Moldova, aprobatprin ordinul Ministerului Educatie
nr. 10 din 14 ianuarie 2015, Cartei Universitare, altor prevederi normative in vigoare.

3. Selectarea candidaJilor pentru ocuparea posturilor de conducere se efectueazd, exclusi
pe principii de competetivitate qi meritocralie, asigurarea accesului egal al candidalil
pentru ocuparea posturilor respective, lindnd cont de calificarea qi performantel
profesionale, experienfa in domeniu gi abilit6{ile manageriale.

4' Procedura de otganizarc gi desfrqurare a concursului sebazeazdpe urmdtoarele principii
a) transparen{d - informarea ampId, privind posturile vacante qi condi{iile pen

ocuparea lor, punerea la dispozilia tuturor persoanelor interesate a informaJiil
referitor la modul de organizare gi desfdqurare a conc'ursurui;

b) obiectivitate - asigurarea condiliilor egale pentru candidaJii la ocuparea func{iilo
vacante, asigurarea selectdrii pebaza unor criterii clar definite gi a unei metodologi
unice de evaluare a nivelului de competen{d al candidatilor;

c) alegere dupd merit - selectarea, pe baza rezultatelor obtinute, a celor rra
competente persoane.

II. Organ izar ea concursului

5. Posturile de conducere vacante sunt ocupate prin concurs la fiecare cinci ani, iar aceea$
persoand poate ocupa acelaqi post cel mult doud termene consecutive.

6' Nu pot fi considerate vacante gi anunlate in concurs posturile ocupate de persoane
se afld in concediu de maternitate, de ingrijire a copilului, de crealie (definitivarcateze
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persoane beneficiari ai diverselor tipuri de concedii sociale, conform legislaJiei i
vigoare.

Senatul instituie Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de conducere (i
continuare - Comisia de concurs), din care fac parte rectorul, prorectorii, decanii, sefu
Departamentului resurse umane, qeful Departamentului didactic, preqedinte
Comitetului sindical gi preqedintele Asocialiei studenlilor qi reziden{ilor in medicind.

8. Preqedinte al Comisiei de concurs este rectorul sau un prorector desemnat de cdt
rector, iar secretar al Comisiei de concurs este qeful Departamentul resurse umane.

9. Concursul pentru ocuparea postruilor de conducere se desfrsoard in doud etape: prirn
etapd se desfbqoard in cadrul gedinJei Consiliului facultdfii sau gedinf
departamentului/catedrei/disciplinei (dupa caz), iar etapa a doua se desfbsoard,in cadru
comisiei de concurs, ambele etape ale concursului fiind publice.

l0.Candidafii sunt evalua{i in cadrul ambelor etape inbaza calificdrii qi performanfel
profesionale, experienlei in domeniu, abilitdJilor manageriale, precum gi in
proiectului de management al facultdJiildepartamentului/catedrei/disciplinei in urmdtori
cinci ani, prezentat de cdtre candidat.

1 1. Candidatii, care in urma desfrgurdrii primei etape a concursului au ocupat primele dou
pozi[ii, participd la etapa a doud a concursului in cadrul Comisiei de concurs.

12.Comisia de concurs evalueazd, candidaJii qi desemneazdinvingdtorul concursului, i
rczultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor de conducere se aprobd
cdtre Senat.

III. Desfigurarea concursului

l3.Concursul pentru ocuparea posturilor de conducere vacante se anunfd 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 anun{d public pri
plasarea unui avizpe site-ul qi panoul informativ al Universitatii, care va include in mo
obligatoriu.
a) denumirea institu{iei organizatoare a concursului;
b) denumirea postului vacant;
c) condiliile de particip arc la concurs;
d) lista actelor ceurmeazd a fiprezentate gi data limitd de depunere;
e) adresa gi persoana responsabild de primirea dosarelor;

D datele de contact pentru informalii suplimentare.
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15.La concursul pentru ocuparea posturilor de conducere pot participa candida{ii
corespund urmdtoarelor criterii: '

a) cetdJean al Republicii Moldova;
b) titlu gtiinfific qi gtiintifico-didactic in domeniul respectiv;
c) stagiu de activitate qtiinfifico-didacticd de cel pu{in 5 ani;
d) cunoaqerea limbii romdne;
e) cunoasterea unei limbi de circulatie internalionald (engleza, franceza, germana);

D corespunderea cenzului de vdrstd pentru posturile de conducere stabilit d,e Carta
Universitar6"

16.Candidalii pentru ocuparea posturilor vacante, in termen de 15 de zile de la anunJare
publicd a concursului, depun la secretarul Comisiei de concurs dosarul, care include:
a) cererea de particip are la concurs

b) CV-ul (Euro-pass);

c) copiile actelor ce confirmd studiile qi educalia continud;
d) copiile actelor ce confirmd titlurile Etiinlifice gi qtiinfifico-didactice;
e) copiile actelor ce confirmd titlurile onorifice, distincJiile naJionale qi interna{ionale;

D lista publicaliilor din ultimii 10 ani;
g) copia carnetului de muncd;

h) proiectul de management al subdiviziunii respective in urmdtorii cinci an
(PowerPoint).

lT.Dupd expirarea termenului de depunere a dosarelor, secretarul Comisiei de concu
prezirfil, dosarele depuse preqedintelui Comisiei de concurs pentru aprobare qi stabilire
datei desfrsur[rii ambelor etape ale concursului.

18.In caz de necesitate preqedintele Comisiei de concurs poate intruni in qedinJd membri
comisiei pentru adoptarea deciziei finale privind admiterea sau neadmterea dosarulu
respectiv in concurs.

l9.In cazul concursului pentru ocuparea postului de decan, prima etapd a concursului
desfrEoard in cadrul qedinJei Consiliului facultafii, care este prezidatd, de cdtre
prorector desemnat de rector.

20.In cazul concursului pentru ocuparea postului de sef al departamentului/catedrei
disciplinei, prima etapd a concursului se desfbqoard in cadrul qedinfei subdiviziuni
respective, care este prezidatd de cdtre decanul facultd{ii.

2l.Secretarul Comisiei de concurs participd la desfbgurareaprimei etape a concursului s

asigurd desfrsurarea acesteia in strictd conformitate cu prevederile prezentulu
regulament.
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22.$edin!ele ambelor etape ale concursului sunt deliberative in cazul prezenJei a cel puJi

213 din membrii Comisiei de concurs, Consiliului facultdfii sau din personal didactic q

gtiin{ifico-didactic titular al subdiviziunii respective cu drept de vot.

23. in cazvl acumuldrii de catre candidali a unui num[r egal de voturi in cadrul Comisiei

concurs, votul preqedintelui Comisiei este decisiv.

24. Secretarul Comisiei de concurs, in cadrul ambelor etape ale concursului, prezin

informajia privind organizarca gi desfbgurarea concursului, dosarele depuse, precum q

prezintd candidalii admiqi in concurs.

25.Candidatii la ocuparea posturilor de conducere, in cadrul ambelor etape, prezintdtrmp

20 min un proiect de management al subdivizivnu respective (prezentarc PowerPoint)

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

transfer tehnologic (inclusiv educaJional), proiecte nalionale sau interna{ionale, dup

care raspunde la intrebdrile adresate.

26.Decizia privind ocuparea postului de cdtre persoana respectivd, in cadrul ambelor e

ale concursului, se ia prin votul secret Ei liber exprimat pro/contra al fiecbrui membru c

drept de vot.

27.Candidalii care s-au plasat pe primele dou[ pozilii in cadrul primei etape a concursulu

sunt admiqi la etapa a doua a concursului, iar candidatul care a acumulat cele mai mult

voturi in cadrul qedinlei Comisiei de concurs este declarat invingdtor, deciziile ambel

etape fiind confirmate prin procese verbale.

23.Rezultatele concursului sunt aduse la cuno;tin{a candida{ilor'sub semndturd, in cadru

qedinlei qi in prezenfa memrilor Comisiei de concurs.

2g.Candidafii pot contesta rezultatele concursului in formd scrisd, in termen de trei zi

lucrdtoare dupd afl area rezultatelor.

30. Secretarul Comisiei de concurs prezintd" in Eedinla Senatului informafia privin

organizarea concursului qi rezultatele obfinute, precum qi eventualele contestdri depuse.

3l.Senatul examineazd,rezultatele concursului qi eventualele contestdri depuse, dupd

prin vot deschis cu majoritatea simpld de voturi, adoptd decizia privind aproba

rezultatelor concursului.

32.Decizia Senatului, privind aprobarea rcztltatelor concursului, constituie drept

pentru incheierea contractului individual de muncd pi emiterea ordinului de angajare

conform legislaJiei in vigoare.
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IV. Dispozi{ii finale '

33.in cazul depunerii doar a unui singur closar pentru participare lu.on"urr, acesta est

valabil qi se desftgoard conform prevederilor prezentului regulament.

34,in cazvlin care nu au fost depuse cereri pentru participare la concurs sau Senatul nu

aprobat rezultatele concursului, se anunfd concurs repetat,

35,Litigiile legate de desfbgurarea concursului se solutioneazd conform legislaliei ir
vigoare.

Coordonat:

Prorector pentru asigurarea calitl]ii qi integrlrii in invaldmint

$ef Departamentul Juridic


