
Informaţia cu privire la condiţiile de ocupare a funcţiei publice cu statut special vacantă 

 

Ministerului Afacerilor Interne 

mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,75 

 

Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice cu statut special vacantă de 

Șef secție, medic al Personalului medical al Secţiei de terapie a Spitalului MAI  

al Serviciului medical (cu statut de direcţie) al MAI 

(OCUPAREA FUNCȚIEI) 

 

Scopul general al funcției: 

Coordonarea, organizarea și răspunderea privind activitatea secției din punct de vedere clinic, 

managerial și educațional, respectarea normelor de deontologie și etică profesională, principiului de 

integritate individuală și instituțională, în scopul realizării indiciilor de performanță stabiliți. 

 

Sarcini de bază: 
1. Coordonarea și participarea nemijlocită la activitățile curativ-diagnostice în cadrul Secției de 

terapie a Spitalului MAI. 

2. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial. 

3. Coordonarea procedurilor de personal în cadrul secției. 

4. Asigurarea respectării drepturilor pacienților și a lucrătorilor medicali. 

5. Implementarea procedurilor administrative. 

 

Condițiile de ocupare a funcției  vacante de către candidați: 

 

         Condiții generale: 

La funcția cu statut special vacantă poate candida persoana care îndeplinește următoarele 

condiții generale: 

- deține cetățenia Republicii Moldova; 

- cunoaște limba de stat; 

- este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, conform deciziei Comisiei 

medicale a Ministerului Afacerilor Interne; 

- are studiile necesare pentru funcția în care urmează să fie angajată; 

- nu are antecedente penale; 

- nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la 

rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art.7 

alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrității instituționale; 

- nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal; 

- are o reputație ireproșabilă; 

- nu a fost concediată dintr-o funcție publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de 

serviciu; 

- nu este membru al unui partid politic, al unei organizații social-politice sau al unei organizații 

interzise de lege; 

- corespunde cerințelor speciale prevăzute de legislație; 

- nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act 

de constatare al Autorității Naționale de Integritate. 

(condițiile generale și speciale sunt reglementate de Legea nr.288/2016 și Hotărârea Guvernului 

nr.460/2017) 

 

 

 



 

Cerințe specifice: 

 

Studii: 

- studii superioare medicale, de licență sau echivalente; 

- cursuri de perfecționare profesională continuă. 

 

Cunoștințe: 

- cunoașterea legislației în domeniu; 

- cunoașterea domeniului de management în sistemul de sănătate; 

- cunoștințe în asigurarea organizării și monitorizării Sistemului de Control Intern Managerial; 

- cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet. 

 

Experiență profesională: 
- să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului; 

- să aibă cel puțin 3 ani experiență profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează 

să fie angajată; 

- să îndeplinească alte condiții legale. 

 

Abilități: Abilități de planificare, organizare, coordonare, control, comunicare eficientă, lucru în 

echipă, luare a deciziilor, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, 

instruire. 

Atitudini/comportamente: Model de comportament etico-profesional bazat pe respect, 

corectitudine și amabilitate în relațiile cu colegii, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, 

flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare 

profesională continuă. 

 

Condițiile de muncă: 
- regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi; 

- program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauză de masă 12.00-13.00; 

- activitate preponderent de birou. 

 

Nivelul funcției: funcție publică de conducere (nivelul A03). 

 

Salariu de funcție: Conform prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de 

salarizare în sectorul bugetar, Hotărârea Guvernului nr.1231/2018 ”Pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”. 

 

Selectarea candidaților se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului cu 

privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, aprobat prin HG nr.460/2017. 

 

         Bibliografia concursului: 

1. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994; 

2. Codul muncii nr.154 din 28.03.2003; 

3. Codul administrativ nr.116 din 19.07.2018; 

4. Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; 

5. Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal; 

6. Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne; 

7. Legea nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public; 

8. Legea nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informație; 

9. Legea nr.245 din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat; 

10. Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;  

11. Legea nr.122 din 12.07.2018 privind avertizorii de integritate; 



12. Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; 

13. Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

14. Hotărârea Guvernului nr.693 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea 

Ministerului Afacerilor Interne; 

15. Hotărârea Guvernului nr.1176 din 22.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire 

la asigurarea regimului secret în cadrul autorităților publice și al altor persoane juridice; 

16. Legea nr.411 din 28.03.1995 ocrotirii sănătății; 

17. Legea nr.1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență 

medicală; 

18. Legea nr.263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului; 

19. Legea nr.264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic; 

20. Hotărârea Guvernului nr.469 din 24.05.2005 pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul 

de eliberare a certificatului de concediu medical; 

21. Hotărârea Guvernului nr.1387 din 10.12.2007 cu privire la aprobarea Programului unic al 

asigurării obligatorii de asistență medicală; 

22. Hotărârea Guvernului nr.1020 din 29.12.2011 cu privire la tarifele pentru serviciile 

medico-sanitare; 

23. Hotărârea Guvernului nr.896 din 27.10.2014 pentru aprobarea Nomenclatorului și tarifelor 

la serviciile prestate contra plată, precum și a Regulamentului cu privire la modul de 

formare și utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor 

Interne, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia; 

24. Ordinul MS nr. 596/404 din 21.07.2016 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. 

 

 


