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REGULAMENTUL  

de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcției de 

administrator al ÎM ”CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL UNGHENI” 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1.1. Prezentul Regulament de organizare şi desfăşurare a Concursului pentru ocuparea 

funcției de administrator al ÎM ” CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL 

UNGHENI  ” 

 (în continuare - Regulament) este elaborat în scopul asigurării unui proces transparent 

și nediscriminatoriu de selectare a candidatului în funcţia de administrator al                   

ÎM ”  CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL UNGHENI ”, în condițiile 

respectării prevederilor Legii nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de 

stat şi întreprinderea municipală cu modificările și completările ulterioare (Publicat: 

22.12.2017 în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 441-450, art. Nr.750),  art. 3 alin. 

(2) lit. c) al Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice cu modificările și completările ulterioare (Publicat: 29.06.2007 în 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 90-93, art. Nr.401), precum și a Statutului ÎM ” 

CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL UNGHENI „, pe principii de 

transparenţă. 

1.2. Comisia de concurs, organizator al concursului asigură plasarea informaţiei 

despre organizare şi condiţiile de desfăşurare a concursului privind ocuparea funcţiei 

vacante de administrator al ÎM ” CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL 

UNGHENI ”. 

II. COMISIA DE CONCURS 

2.1. Întru asigurarea desfășurării într-un mod transparent și nedescriminatoriu a 

Concursului pentru ocuparea funcției de Administrator, stabilirii criteriilor de evaluare 

a candidaților, bibliografiei, ordinii desfăşurării acestuia etc., prin Decizia Consiliului 

raional Ungheni se  aprobă  componența Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției 

de Administrator  (în continuare -       Comisia). 

2.2. Comisia îşi exercită activitatea şi asigură organizarea procesului de desfăşurare a 

Concursului în strictă conformitate cu prezentul Regulamentul. 

2.3. Comisia evaluează candidații și aprobă cîștigătorul concursului, apoi prezintă 

procesul verbal  Președintelui raionului pentru a fi numit în funcției prin dispoziția 

acestuia. 
 

III. PROBELE DE CONCURS ŞI EVALUAREA CANDIDAŢILOR 

3.1. Concursul constă din următoarele probe: 
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a) Evaluarea în baza Curriculum Vitae (CV-ul); 

b) Evaluarea viziunii candidatului asupra modalităților de eficientizare a activităţii 

Întreprinderii (în baza Notei prezentate ca parte a dosarului de aplicare/ max 10 pag.);  

c) Interviul propriu-zis. 

3.2. Curriculum Vitae (CV-ul) – analiza şi evaluarea acestuia se fac pe baza 

indicatorilor şi punctajului prezentate în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.  

Punctajul final pentru această probă se determină ca media aritmetică a punctelor 

acordate de către membrii Comisiei. Punctajul maxim este de 10 puncte.  

Candidații care obțin media mai jos de 6 puncte sînt excluşi de la participare în faza 

următoare a Concursului. 

3.3. Evaluarea viziunii candidatului asupra modalităților de eficientizare a activităţii 

Întreprinderii se face pe baza indicatorilor şi punctajului prezentat în Anexa nr. 2 a 

prezentului Regulament. 

Punctajul final pentru această probă se determină ca media aritmetică a punctelor 

acordate de către membrii Comisiei. Punctajul maxim este de 10 puncte.  

Candidații care obțin media mai jos de 6 puncte sînt excluşi de la participare în faza 

următoare a Concursului. 

Rezultatele evaluării viziunii candidatului asupra modalităților de eficientizare a 

activităţii Întreprinderii prezentate, precum şi lista candidaţilor care sunt admişi pentru 

interviu vor fi publicate pe pagina web http://mei.gov.md. 

3.4. Interviul – în cadrul acestei probe se evaluează cunoaşterea de către candidat a 

legislației în domeniul (bibliografia este prezentată în anunţul de participare la 

concursul de ocupare a funcţiei de Administrator al Î.S. „Direcţia pentru Exploatarea 

Imobilului”), abilitățile manageriale/viziune, misiune, obiective pe termen scurt, 

mediu şi lung, calităţile profesionale şi personale aferente funcţiei; factorii care 

motivează şi demotivează candidatul; comportamentul în situaţii de criză; capacitatea 

de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora; stilul de conducere; abilităţi de 

comunicare, lucrul în echipă, etc. 

Evaluarea se face de către fiecare membru al Comisiei pe baza răspunsurilor la setul 

de 10 întrebări prezentate în Anexa nr. 4 la prezentul Regulament, reieșind din 

sistemul de punctaj de la 1 la 10, conform Anexei nr. 4 la prezentul Regulament. 

Media aritmetică a punctelor acordate de membrii Comisiei, se consideră nota finală 

pentru interviu.  

Candidaţii care au obţinut punctaj egal, vor fi invitaţi la un nou interviu, în rezultatul 

căruia Comisia va determina cîştigătorul concursului. 
 

IV. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 
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4.1. Evaluarea CV-lui se efectuează de Comisie, prin acordarea de puncte reieşind 

din indicatorii şi punctajul prezentat în Anexa nr. 1, în baza documentelor din dosarul 

de aplicare care confirmă cele afirmate în CV. 
 

4.2. Evaluarea viziunii candidatului asupra modalităților de eficientizare a activităţii 

Întreprinderii se efectuează de Comisie, prin acordarea de puncte reieşind din 

indicatorii şi punctajul prezentat în Anexa nr. 2, pe baza documentelor din dosarul de 

aplicare. 
 

 4.3. În cadrul probei de interviu candidatului îi sunt adresate 10 întrebări, ce sunt 

prezentate în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament. Proba de interviu nu trebuie să 

depășească 20 minute pentru fiecare candidat.  
 

4.4. Punctajul acordat la fiecare probă pentru fiecare candidat este înscris în 

Formularul-tip prevăzut în Anexa nr. 5 
.  

Punctajul minim pentru promovare este de 6 puncte.  
 

4.5. Sunt promovaţi candidaţii care au realizat cel puţin punctajul minim.  

4.6. Este declarat învingător al Concursului candidatul care a obţinut cel mai mare 

punctaj.  
 

4.7. În cazul egalităţii de punctaj, este declarat învingător candidatul promovat cu 

cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă egalitatea se păstrează, departajarea se 

va face luîndu-se în considerare punctajele obţinute la criteriul 1 - punctul c. din 

Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.  
 

4.8. Secretarul Comisiei întocmește Procesul-verbal, în care consemnează 

desfăşurarea şi rezultatele Concursului. Procesul-verbal se semnează de Preşedintele 

Comisiei și de membrii acesteia. 
 

4.9. Numele învingătorului concursului se plasează pe pagina web: 

http://mei.gov.md.  
 

4.10. În cazul în care la Concurs se înregistrează doar un singur candidat, Comisia 

este în drept să desfăşoare concursul cu candidatul înregistrat sau să anunţe concurs 

repetat.  

V. DISPOZIŢII FINALE 

5.1. Informațiile false cuprinse în CV-ul, falsul în declarații, falsul în înscrisuri 

oficiale şi sub semnătură proprie, observate de Comisie înainte, în timpul desfăşurării 

Concursului, atrag eliminarea candidatului din Concurs, iar cele confirmate după 

finalizarea Concursului conduc la invalidarea rezultatelor Concursului şi organizarea 

unui nou concurs.  

 

 

 

 

 

 

 

http://mei.gov.md./
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Anexa nr. 1 

la Regulamentul de organizare şi desfăşurare 

a concursului pentru ocuparea funcției 

de Administrator al ÎM ” CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL UNGHENI  

” 
 

EVALUARE CURRICULUM VITAE  

 

 

NUMELE CANDIDATULUI: 

 

_____________________________________________________  

 

 
 

Nr. 

Crt. 

 

Criterii 

 

 

 

Punctaj 

maxim 

Punctaj 

acordat 

de 

membrul 

Comisiei 

1.  EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

(Se punctează forma cea mai înaltă de învăţămînt finalizată) 
 

(a+b+c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. Studii superioare de licenţă sau echivalent în domeniul juridic 

sau administrarea afacerilor vizate (masterat, doctorat) 
 

b. Posedarea limbii străine (engleza, franceza, s.a.)  

 

c. Perfecţionarea în domeniul de specializare :  
(c1+ c2+ c3) 

c1 Experienţă în administrarea (în calitate de administrator) unei 

intreprinderi de stat de minim 10 ani  

 

c2 Cursuri de perfecţionare profesională în sisteme de management  

c3 Cursuri de perfecţionare profesională în domeniile vizate  

2. EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  (a+b+c)  

 a. Activități şi apartenență profesională  de minim 5 ani   

b. Aptitudini şi competenţe tehnice (cunoştinţe de operare la 

calculator, etc.) 

 

c. Aptitudini şi competenţe manageriale   

 TOTAL    

 

___ _________________   _____________________  
                                                                                    (Semnătura)          

_____________________________ 
 (Numele, Prenumele membrului Comisiei) 

 

 

 

 

Anexa nr. 2  
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la Regulamentul de organizare şi desfăşurare 

a concursului pentru ocuparea funcției 

de Administrator  

 

Evaluarea viziunii candidatului asupra dezvoltării și 

 modalităţilor de eficientizare a activităţii Întreprinderii  

NUMELE CANDIDATULUI: 

 

_____________________________________________________  

 

Nr. 

Crt. 

Cuprins 

 

Punctaj     

maxim 

Punctaj 

acordat 

de 

membrul 

Comisiei 

1. Cum veți soluționa problema persoanelor care sînt conectate la 

apeduct și nu s-au conformat cerințelor tehnice 

 

 

 

2. Cum ve-ți gestiona bugetul Întreprinderii Muncipale cu surplus 

și când veți fi în minus 

 

3. Cum veți obține fonduri pentru administrarea și dezvoltarea 

Întreprinderii Municipale pe care o veți gestiona 

 

 

4. Câți angajați veți angaja la începutul activității și în ce domeniu 

 

 

5. Cum ve-ți ramifica activitatea Întreprinderii Municipale 

 

 

6. Carme v-a fi activitatea în domeniul social 

 

 

 

7. 

Cum ve-ți soluționa problema conexiunilor pe viitor a 

persoanelor care urmează a se conecta la apeduct,  după darea 

în exploatare. 

 

 

8. 

Care v-a fi parteneriatul dintre APL, agenții economici și 

instituțiile școlare și preșcolare. 

 

9. 

 

Care sînt genurile de activitate pe care  vă gândiți să le aplicați 

în gestiunea ÎM. 
 

 

10 

Cum ve-ți soluționa problema în caz de situații exepționale 

timp de 24 h. 

 

 TOTAL    

 

 

___________________   _____________________  
                                                                                    (Semnătura)          

_____________________________ 
 (Numele, Prenumele membrului Comisiei) 


