


9. Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant include cîteva etape de 
de bază: 
a) organizarea concursului: condiţiile generale şi specifice de participare la concurs, procedura 

de scoatere la concurs a posturilor, publicitatea concursului, conținutul dosarului de concurs, 
modul de constituire şi atribuţiile comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor; 

b) desfăşurarea concursului: selecţia dosarelor de concurs, probele de concurs, modul de 
notare a probelor şi comunicarea rezultatelor, modalitatea de contestare a rezultatelor şi 
soluţionarea contestaţiilor. 
 

II. ORGANIZAREA CONCURSULUI  
10. La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pot participa persoanele care 

îndeplinesc condiţiile generale stipulate în actele normative în vigoare şi cele specifice stabilite 
prin fişa postului. 

11. Organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant include recrutarea şi selectarea 
specialiştilor, care se realizează în mod transparent.  

12. Activitatea de recrutare prevede pregătirea materialelor necesare pentru iniţierea şi organizarea 
concursului, inclusiv: 
a) revizuirea/elaborarea fişei postului (descrierea succintă a scopului, sarcinilor, 

responsabilităţilor titularului funcţiei vacante, precum și a calităţilor profesionale necesare 
pentru realizarea eficientă a atribuţiilor de serviciu); 

b) elaborarea anunțului cu privire la ocuparea funcţiei vacante de către secția Personal și 
logistică în coordonare cu conducătorii structurilor în cadrul cărora se află postul vacant. 
Avizul este făcut public într-un ziar de profil, în ziare de circulaţie republicană, pe site-ul 
UnAŞM, portalul Euraxess Jobs, la avizierul UnAŞM și al Agenţiei pentru ocuparea forţei 
de muncă. În anumite situaţii, în funcţie de posturile scoase la concurs, conducerea UnAŞM 
poate decide publicarea anunţului şi pe site-urile specializate (de ex.: angajare.md, job.md, 
munca.md, rabota.md, makler.md, ş.a.). 

13. Anunţul pentru concurs va conţine următoarele informaţii de bază: 
a) descrierea funcţiei corespunzătoare postului vacant  scos la concurs; 
b) atribuţiile aferente funcţiei (conform fişei postului); 
c) descriere cunoştinţelor şi competenţelor cerute; 
d) salariul minim la momentul angajării în funcţie; 
e) documentele ce urmează a fi prezentate pentru concurs (dosarul de concurs); 
f) descrierea condițiilor de muncă și a drepturilor angajaților; 
g) descrierea procedurii de concurs (termenele şi condiţiile de participare, data limită de 

depunere a documentelor); 
h) adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs (numărul de telefon, poştă/e-mail, 

persoana responsabilă de oferire a informaţiilor suplimentare şi de primire a actelor). 
14. Dosarul de concurs se depune şi se înregistrează la secția Personal și logistică în termenii 

stabiliţi și va include: 
a) cererea de înscriere la concurs;  
b) curriculum vitae (format Europass), semnat pe fiecare pagină și însoţit, după caz, de 

adeverinţe, fotocopii ale documentelor care atestă deţinerea de premii, distincţii, etc. 
apreciate ca relevante de către candidat şi invocate în CV; 

c) copia carnetului de muncă; 
d) copia buletinului de identitate; 
e) copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la gradele științifice, titlurile ştiinţifice şi 

ştiinţifico-didactice; precum şi ale diplomelor sau titlurilor onorifice (după caz); 
f) copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare (a stagiilor), după caz, 

documente ce certifică orice experiență de mobilitate, inclusiv mobilitatea virtuală; 
g) documente confirmative privind experienţa în învăţămîntul superior şi cercetare, alte 

documente care atestă activitatea profesională și managerială a candidatului; 
h) lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate; 
i) proiect de cercetare/ managerial/ didactic; 
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j) declaraţia pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activităţii sale, a 
normelor de etică şi deontologie profesională, precum şi lipsa de antecedente penale. 

15. Candidaţii care activează în universitate şi participă la concurs în mod repetat depun şi 
înregistrează la secția Personal și logistică doar copiile actelor care lipsesc în dosarul personal. 

16. Senatul universității/Consiliul facultăţii/Consiliul științific este în drept să stabilească criterii şi 
cerinţe suplimentare, care apreciază performanţa profesională şi calificarea candidaţilor. 

17. În scopul organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor vacante, rectorul 
desemnează Comisia de concurs, în componenţa aprobată în prealabil de Senat prin vot deschis. 

18. În componenţa Comisiei de concurs intră un prorector, un reprezentant al sindicatului, şeful 
secţiei Personal şi logistică, juristul şi şeful subdiviziunii al cărei post este scos la concurs sau 
directorul de proiect (în cazul posturilor de cercetător științic). Membrii Comisiei de concurs nu 
trebuie să se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese. 

19. Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie, ad-hoc, la necesitate prin dispoziţia 
Rectorului și include, după caz, experţi externi.  

20. Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale: 
a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor; 
b) stabileşte subiectele pentru interviu/proba scrisă/proba practică; 
c)  evaluează candidaţii (evaluarea calificărilor universitare şi profesionale, inclusiv 

calificările non-formale; evaluarea experienţei de mobilitate virtuală; activitatea 
managerială, ştiinţifică şi publicistică etc.); 

d) membrii Comisiei semnează procesele-verbale şi raportul final al concursului. 
 

III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI  
21. Dosarele candidaţilor la posturile vacante, întocmite conform cerințelor, se depun la Secția 

personal și logistică, care verifică corespunderea acestora cu condiţiile de eligibilitate a 
dosarului şi consemnează deciziile finale într-un proces-verbal. 

22. Pentru ocuparea funcțiilor ştiinţifico-didactice, ştiinţifice și didactice secția Personal și 
logistică pune la dispoziţia şefului catedrei/subdiviziunii dosarele personale ale candidaţilor, cu 
viza rectorului privind admiterea la concurs, în vederea examinării. 

23. În cazul categoriilor de personal e) si f) al prezentului Regulament, Comisia de concurs 
examinează dosarele candidaţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului 
pentru depunerea dosarelor şi ia decizia cu privire la admiterea lor la concurs. Decizia Comisiei 
este adusă la cunoștința solicitanţilor în scris, împreună cu motivaţia respingerii. 

24. Candidaţii la funcţiile ştiinţifice, în termen de cel mult 20 zile după expirarea termenului de 
înscriere la concurs, prezintă darea de seamă privin activitatea ştiinţifică din ultimii 4 ani şi 
programul de activitate pentru următorii 4 ani în faţa colectivului subdiviziunii de cerectare. 
La şedinţa subdiviziunii, este obligatorie prezența a 2 membri ai Comisiei de concurs şi cel 
puţin a 2/3 din colaboratorii ştiinţifici ai subdiviziunii.  
Subdiviziunea, prin vot secret, îşi exprima opinia pro/contra pentru ocuparea funcţiei de către 
persoana respectivă. La vot participă numai personalul scriptic al subdiviziunii. Procesul-verbal 
al şedinţei subdiviziunii şi dosarele personale ale candidaţilor, în termen de cel mult 5 zile, sunt 
prezentate Comisiei de concurs. 

25. În cazul funcțiilor ştiinţifico-didactice, ştiinţifice și didactice, Comisia de concurs examinează 
materialele prezentate de catedră/Consiliu științific şi prin vot deschis ia decizia de a 
recomanda sau nu Senatului persoana respectivă pentru alegerea în funcția solicitată.  

26. Alegerile în funcţiile ştiinţifice se efectuează de către Senat în termen de cel mult 45 zile de la 
expirarea termenului de înscriere la concurs prin vot egal, secret şi liber exprimat. Şedinţa 
Senatului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi. 
Senatul, prin vot deschis, cu majoritatea simplă, adoptă decizia de a include sau nu candidaţii 
respectivi în buletinul de vot. Pentru organizarea votării, prin vot deschis din membrii Senatului 
se alege Comisia de numărare a voturilor. Fiecare membru al Senatului votează o singură 
persoană din lista candidaţilor trecuţi în buletinul de vot pentru ocuparea funcţiei respective. 
Buletinele în care au fost votaţi mai mulţi candidaţi la una şi aceiaşi funcţie se consideră nule. 
Prezenţa candidaţilor la şedinţa Senatului nu este obligatorie. 
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27. Este declarat ales în funcţia de cercetător ştiinţific stagiar, cercetător ştiinţific, cercetător 
ştiinţific superior, cercetător ştiinţific coordonator, cercetător ştiinţific principal, consultant 
ştiinţific, consultant științific invitat, şef de subdiviziune ştiinţifică, candidatul care a acumulat 
majoritatea simplă (nu mai puţin de 50 la sută plus un vot) de voturi din numărul total de 
membri ai Senatului care au participat la votare. In caz dacă nici unul din candidaţi nu a 
acumulat minimul necesar de voturi, votarea se repetă la aceeaşi şedinţă pentru primii 2 
candidaţi cu numărul cel mai mare de voturi (dacă la concurs au participat mai mult de 2 
candidaţi) sau pentru candidatul care a acumulat cele mai multe voturi (dacă la concurs au 
participat 2 candidaţi). 

28. Dacă în urma votării repetate candidatul respectiv nu a acumulat majoritatea simplă de voturi 
se anunţă un nou concurs. 

29. Concursul pentru ocuparea unui post vacant didactic-auxiliar, administrativ și auxiliar poate fi 
realizat prin interviu/proba scrisă/proba practică după caz. 

30. Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice, capacitatea de analiză şi sinteză a 
candidaţilor şi corespunderea cu specificul postului pentru care se organizează concursul.  

31. Comisia de concurs stabileşte data, ora, locul desfăşurării, durata probei scrise şi anunţă 
candidaţii admişi cu 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea ei. Punctajul maxim pentru 
fiecare subiect, se comunică odată cu subiectele şi se afişează la locul desfăşurării concursului. 

32. Evaluarea probei scrise se face separat de către fiecare membru al comisiei de concurs, şi se 
consemnează în procesul-verbal. Media aritmetică a punctelor acordate de membrii comisiei 
de concurs se consideră nota finală pentru proba scrisă.  

33. Interviul se realizează pentru a pune în evidență abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; 
capacitatea de analiză şi sinteză; motivaţia candidatului; comportamentul în situaţiile de criză; 
iniţiativă şi creativitate. Pentru personalul administrativ, interviul include suplimentar şi 
elemente referitoare la: capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora; 
exercitarea controlului decizional; capacitatea managerială. 

34. Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se admit   
întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie,  
starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex. 

35. Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în scris în anexa la 
raportul final al concursului. 

36. Pentru probele concursului punctajul este de maximum 100 de puncte. Plafonul de concurs 
este de minim 60 de puncte. 

37. Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funcţii vacante se consemnează în raportul 
final, este semnat de către fiecare membru al comisiei de concurs, se prezintă spre aprobare 
rectorului UnAŞM şi se aduc la cunoştinţa candidatului.  

38. Documentele Comisiei de concurs se păstreză la finalizarea concursului la secția Personal și 
logistică. 

39. Eventualele contestaţii ale candidaţilor privind organizarea, desfăşurarea şi rezultatele 
concursului pentru ocuparea posturilor vacante se formulează în scris și se examinează, după 
caz, de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, de către Consiliul de etică, de către Senat 
sau ministerul de resort în conformitate cu regulamentele instituţionale şi alte acte normative 
în vigoare.  

40. În urma validării rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcțiilor 
didactice, științifico-didactice, științifice, didactic-auxuliare, administrative și auxiliare se 
emite decizia Rectorului de angajare în post a candidaţilor declaraţi admişi.  

41. Persoana care a susţinut concursul este angajată în postul respectiv în baza contractului 
individual de muncă pe o perioadă de 4 ani în cazul personalului științific și 5 ani pentru 
personalul didactic și de conducere. 

 
IV. DISPOZIŢII FINALE 

42. Prezenta  metodologie intră în vigoare la data aprobării de către  Senatul UnAŞM. 
43. Orice modificare și completare a metodologiei se aprobă de către Senat 
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