
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MoLDovA

ORDIN
mun.Chiqindu

/3 Lin ie 2022

Cu privire la aprobarea Regulamentului
de organizare Ei desfrqurare a

concursului pentru ocuparea funcliei
de vicedirector in domeniile cercetdrii qi inovdrii
in instituliile medico-sanitare publice republicane
cu activitate de cercetare si inovare

,5Fq

in temeiul ar1.98 aIin.(2) din Codul cu privire la Etiinld Ei inovare nr.25912004,
cu modificSrile ulterioare, art.55 alin.(l) lit.i) din Codul muncii nr. 15412003, cu
modificdrile ulterioare qi in temeiul pct.9 al Regulamentului cu privire la organizarea
gi funcjionarea Ministerului SAnetdlii, aprobat prin Hotdrirea Guvernului
nr.I48l202l.

ORDON:

1. Se aprob6:
1) Regulamentul de organizare Ei desf6qurare a concursului pentru ocuparea
funcliei de vicedirector in domeniile cercetdrii gi inovirii in instituliile medico-
sanitare publice republicane cu activitate de cercetare, inovare gi transfer
tehnologic, confotm anexei nr.1;
2) Metodologia evaludrii dosarelor Ei candidalilor pentru ocuparea funcliei de

vicedirector in domeniile cercetdrii Ei inovdrii in instituliile medico-sanitare
publice republicane cu activitate de cercetare, inovare qi transfer tehnologic,
conform anexei nr.2.
2. Ordinul Ministerului Sdndtdtii, Muncii qi Protecliei Sociale nr. 232 din 05

martie 2020 se abrogd.
3.Prezentul Ordin se publicd pe pagina web oficiald a Ministerului Sdn6tdtii.

4. Controlul asupra executdrii prezentului Ordin mi-l asum.

Ministru U{WzL* Ala NEMERENCO



Anexa nr.1 la
ordinul nr. ,f7 ?din13.6" 2022

REGULAMBNTUL

de organizare qi desfiqurare a concursului pentru ocuparea func{iei de
vicedirector in domeniile cercetirii.gi inovirii in institu{iile medico-sanitare
publice republicane cu activitate de cercetareo inovare qi transfer tehnologic

I. Dispozifii generale

1. Regulamentul de organizare gi desfrEurare a concursului pentru ocuparea
funcliei de vicedirector in domeniile cercetdrii qi inovdrii in instituliile medico-
sanitare publice republicane cu activitate de cercetare, inovare qi transfer tehnologic
(in continuare - Regulament), stabileEte: procedura de organizare qi desfrEurare a
concursului pentru ocuparea funcfiei de vicedirector in domeniile cercetirii gi

inovdrii, condiliile de participare Ia concurs qi modul de constituire, componenfa Ei

activitatea comisiei de concurs, conform Codului cu privire la qtiin!6 qi inovare.
2. Funclia de vicedirector in domeniile cercet6rii Ei inovdrii in instituliile medico-

sanitare publice republicane cu activitate de cercetare, inovare gi transfer tehnologic
se ocupd prin concurs. Concursul este organizat de cdtre Ministerul Sdnitdlii gi este

desfbqurat de Comisia de concurs constituitd de citre acesta.

3. Cheltuielile privind organizarea concursului sunt suportate de Ministerul
Sdndtdfii, iar cheltuielile pentru participare la concurs sunt suportate de participanlii
la concurs.

II. Organizarea qi desfi;urarea concursului

4. Concursul se iniyiazd, cel tirziu cu 30 zile inaine de data expirdrii termenului
contractului vicedirectorului in domeniile cercetdrii qi inovdrii in exerciliu. in caz de

incetare a relaliilor contractuale inainte de expirarea termenului, concursul se

inigiazl,in termen de cel mult o lund din momentul incetdrii contractului.
s. Ini{ierea concursului se realizeazd prin emiterea de cdtre Ministrul S6ndt51ii, a

ordinului corespunzitor, cu indicarea utmdtoarei informalii:
1) denumirea qi sediul organizatorului concursului;
2) func[ia p entru c are s e or ganizeazd c oncursu I ;

3) condiliile de participare la concurs;
4) actele necesare dosarului ce va fi prezentat la concurs;
5)modalitatea de depunere a dosarului;
6) data limitd de depunere a dosarului;
7) datele de contact ale persoanei responsabile pentru oferirea informaliilor

suplimentare qi primire a dosarului.
6. Ministerul Sdndt6{ii, asigurd publicarea anun}ului corespunzdtor pe pagina sa

web oficia16 qi cea a institi{iei medico-sanitare publice pentru care se organizeazd

concursul.
7. Pentru functia de vicedirector in domeniile cercetdrii si inovdrii in institutiile



medico-sanitare publice republicane cu activitate de cercetare, inovare gi transfer
tehnologic, pot candida persoanele care cumulativ intrunesc urmdtoarele condilii:

1) defin cetdfenia Republicii Moldova sau/qi cetdlenia altui stat, cu condilia
domicilierii pe teritoriul Republicii Moldova;

2) cunoasc limba romdna, precum qi fluent o limbd de circulalie internalionald
(englezd, francezd);

3) delin titlul qtiinlific de doctor in qtiinle medicale; delinerea titlului qtiinlific de
doctor habilitat va constitui un avantaj;
4) au o vechime in muncd de cel pulin cinci ani de activitate in domeniile
cercetirii, inovdrii Ei transferului tehnologic in medicind;
5) la data expirdrii termenului de depunere a dosarului pentru concurs, nu au
atins virsta de 63 ani.

8, Candidafii pentru ocuparea funcliei de vicedirector in domeniile cercetdrii qi

inovdrii depun personal sau prin e-mail, in termen de 10 de zile lucrdtoare de la data
publicarii anunlului privind concursul, dosarul de concurs care cuprinde urmatoarele
acte obligatorii:

1) cererea de participare la concurs;
2) curriculum vitae;
3) copia actului de identitate;

\ copia/copiile actului/actelor de studii;
5) copia actului privind conferirea titlului Etiinlific;
6) copia actului ce confirmd vechimea de muncd solicitatd;
7) proiectul de dezvoltare a activitdli Etiinfifice a instituliei pentru urmdtorii 4 ani.
9.In cazul in care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare

se scaneazd in format PDF sau JPG. In acest caz, in ziua desfrqurdrii concursului,
candidatul trebuie sd prezinte originalul dosarului de concurs.

t0. in cazul in care, in termenul stabilit pentru concurs, a fost depus doar un dosar
de participare la concurs, termenul de depunere a dosarelor se prelungegte cu incd 10

zile Iucrdtoare.
11. Dacd nici in termenul prevdzut nu au fost depuse alte dosare de participare la

concurs, Ministerul S[ndtdfii, va petrece concursul in baza dosarului depus.

12. in vederea desfbguririi concursului, Ministerul SdndtSlii, formeazd comisia de

concurs in urmdtoarea componenfd:
1) Ministrul sdndtSlii /Secretar de stat - pregedinte;

2) Reprezentant al Ministerului Educaliei gi Cercetdrii;
3) Reprezentant al Academiei de $tiinle a Moldovei
4) Reprezentant al $colii Doctorale in Domeniul $tiinle Medicale;
5) Reprezentant al USMF "Nicolae Testemi{anu";
6) ConducStorul instituliei medicale pentru care se desfrqoard concursul.

13. Secretariatul Comisiei de concurs este asigurat de cdtre subdiviziunea resurse

umane din cadrul Ministerului SSndtefii. Secretarul comisiei de concurs nu are drept

de vot.
14. Nu poate avea calitatea de membru al comisiei de concurs, persoana care are

calitatea de pdrinte, frate, sor6, fiu, fiicd sau rudd prin afrnitate, pAna la gradul IV
inclusiv, cu oricare dintre candida{i.

15. in cazul existenlei unui alt conflict de interese, membrul comisiei de concurs

il va informa imediat despre aceasta pe preqedintele comisiei pentru inlocuirea



membrului respectiv cu o alta persoand.
16. Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoand interesatd, din

momentul inceperii procedurilor de organizare a concursului Ei p6nd la emiterea
ordinului de numire a cdgtigdtorului concursului in funcfie.

17. Concursul se desfdgoard in doud etape succesive:
1) recep{ionarea qi evaluarea dosarelor, care presupune verificarea indeplinirii

condiliilor de participare la concurs, conform pct.7 qi pct.8;
2) susfinerea proiectului de dezvoltare a activitSlii qtiinlifice a instituliei qi

interviul in baza proiectului.
18. Comisia de concurs a Ministerului Sdnetdfii, evalueazd" qi selecteazd dosarele

candidalilor participanli la concursul pentru ocuparea funcliei de vicedirector in
domeniul cercetdrii qi inovdrii in cadrul instituliilor medico-sanitare publice
republicane qi ia decizri cu privire la admiterea/neadmiterea la urmdtoarca etapa a
concursului.

19. Lista candidalilor declarafi eligibili urmare a evaludrii qi selectdrii dosarelor,
va fi plasatd pe pagina web oficiaI6 a Ministerului Sdndtdlii.

20. Anunlul referitor la data, locul si ora susfinerii proiectului de dezvoltare a
activitelii Etiinlifice a instituliei Ei interviului, se va plasa pagina web oficiaLl, a
Ministerului Sdndtdlii.

2L Suslinerea proiectului de dezvoltare a activitdlii gtiinfifice a instituliei qi

interviul au loc in fala comisiei. Candidalii se prezintd in ordine alfabeticd.
22. Candidalilor nu li se vor adresa intrebdri referitoare la opiniile sale politice,

religie, etnie, sex, starea materiald sau originea social6.
23. In termen de 2 zile lucritoare de la data finalizdrii concursului rezultatele

concursului se vor consemna intr-un proces - verbal, semnat de toli membrii
comisiei de concurs qi secretarul comisiei, la care se va anexa tabelul cu numdrul de
voturi acumulat de fiecare dintre candidafi.

24. Rezultatele finale ale concursului vor fi publicate pe pagina web oficiald a

Ministerului Sdndtdtii.
25. Persoana desemnatd cdEtigdtoare este numitd prin Ordinul Ministrului

Sdn6t6lii, in funcfie de vicedirector in domeniile cercetdrii ;i inovdrii pentru o
perioadd de 4 ani.



Anexa nr. 2
la ordinul nr.S7q din $-ee 2A22

Metodologia evaluirii dosarelor qi candida{ilor pentru ocuparea func{iei de
vicedirector in domeniile cercetlrii qi inovirii in institu{iile medico-sanitare
publice republicane cu activitate de cercetare, inovare qi transfer tehnologic

1. Comisia de concurs examineazd,laprima Eedin!6 dosarele depuse Ei ia decizia
cu privire la admiterea/neadmiterea candidafilor.

2. in cazul necorespunderii dosarului cu cerinlele stabilite pentru inscrierea la
concurs sau cu cerinlele specifice, secretarul Comisiei anunld despre acest fapt
candidatul, acorddndu-i un termen de 3 zile lucrdtoare pentru completarea
dosarului.

3. Dacd candidatul nu remediaz6, situa{ia in termenul stabilit, dosarul candidatului se

respinge .

4. Secretarul Comisiei informeazd candidatii admiSi referitor Ia data, ora qi locul
urmitoarei etape a concursului.

5. Prezentarca proiectului de dezvoltare a activitSlii qtiinlifice a instituliei (mai
departe proiect) are drept scop evaluarea modului in care candidatul analizeazd qi

propune solulii de dezvoltare a activitifii Etiinlifice a instituliei medico-sanitare
publice (IMSP) pentru care candtdeazd.

6. Proiectului de dezvoltare a activitdlii Etiinlifice a instituliei va cuprinde:
- definirea qi managementul prioritdlilor de cercetare;
- dezvoltarea capacitSlilor umane, institulionale qi de infrastructurd de cercetare;

- guvernarea domeniului cercetdrii dezvoltdrii in baza unui model consensual de

administrare, orientat spre performanfd qi excelenld;
- diseminarea cunoqtinlelor gi implementarea in practicd arezultatelor cercetdrii;
- dezvoltarea proiectelor de colaborare cu institutiile de cercetare nalionale Si

internationale;
- integrarea in spaliul european de cercetare.

T.lnformaliile necesare pentru realizareaproiectului trebuie sd fie veridice cu trimitere la

sursa de informare qi autorul ei, oblinute in conformitate cu prevederile legislaliei

in vigoare. La cererea candidalilor, IMSP pentru care seorganizeazd concursul are

obligalia sd pund la dispozilia acestora, in maxim 3 zile de la data solicitArii,

informalia necesard in vederea elabordrii proiectului, cu excepfia acelor informalii

sau documente care nu pot face obiectul divulgdrii in temeiul legii.

S.Proiectul trebuie sa fie realizat individual de cdtre candidat intr-un volum de

maximum 10-12 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font 12, interval

interlinear 1,5.

g.Prezentarea proiectului in fala Comisiei va fi realizatd in format de aplicalie

PowerPoint cu duratd maxim de 20 minute, dupd care candidalii vor rdspunde la

intrebdrile membrilor comisiei de concurs.

10.in cadrul sus{inerii proiectului candidatului i se pot adresa intrebdri care au

tangenli cu inform alia prezentatd, precum Ei alte intrebdri cu scop de a clarifica



unele aspecte prezentate de cdtre candidat.

1 1. Dupd suslinerea proiectului strategic de dezvoltare a institufiei, candidalii suslin

proba interviului.
12. Interviul are drept scop clarificarea unor subiecte prezentate in proiect qi

aprecierea abilitdlilor candidatului cu privire la:

- aspecte privitoare la factorul profesional qi motivalional;
- aptitudini legate de procesul deciziondl specifice domeniului cercetate - dezvoltare;

- cunoaqterea legislaliei specifice domeniului cercetdrii qtiinlifice gi dezvoltdrii

tehnologice.
13. Membri Comisiei de concurs apreciazd prestalia candidalilor in baza evaludrii

proiectului gi interviului, pe o scard de la 4-10 puncte qi completeazd frqa de

. evaluare, conform anexei.
14. Punctajul final al fiec[rui candidat este egal cu media aritmeticd a punctajului

total acordat de membri comisiei de concurs.

15. invingdtor in concurs se considerS candidatul care a acumulat cel mai mare

pPnctaj'
16. in cazul acumuldrii de cdtre candidali a unui numir egal de puncte,

departajarea candidalilor se face in baza punctelor oblinute la evaluarea

proiectului.

17. Dupd semnarea procesului-verbal al comisiei de concurs etapa concursului se

considera fina\izatl. Ulterior secretarul comisiei de concurs va comunica

candidalil or rczultatele concursului stipulate in procesul verbal in termen de 24

ore de la semnarea acestuia.



Anexd

Concurs pentru ocuparea funcfie de vicedirector in domeniile cercetdrii qi

inov6rii in instituliile medico-sanitare publice republicane cu activitate de

cercetare, inovare ;i transfer tetrnologic al IMSP

organrzat de Ministerul SdndtSlii

Fiqa de evaluare

Membru al Comisiei Data
(numele, prenumele) (semnltura)

Nr.

dlo

Numele
prenumele

candidatului

Evaluare proiect

(de la 4-10

puncte)

Evaluare

interviu
(de la 4-10

puncte)

Total

1.

2.
a
J.


