


 
Anexă 

la decizia nr. 23.17 din 21.03.2019 

 

 

REGULAMENT 

privind angajarea prin concurs a directorului/managerului, specialiștilor și personalului  

de specialitate în cadrul Instituției Publice „Centrul Resurse pentru Tineri  

„Universul tinerilor” (UNIT)” 

 

Secțiunea 1 

Dispoziții generale 

1. Regulamentul privind angajarea prin concurs a directorului/managerului și specialiștilor (în 

continuare – Regulament) în cadrul Instituției Publice „Centrul Resurse pentru Tineri „Universul 

tinerilor” (UNIT)” (în continuare –Centru) este elaborat în temeiul prevederilor Legii nr. 215/2016 cu 

privire la tineret, Codului muncii nr. 154/2003, Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, 

precum altor acte normative în vigoare. 

2. Prezentul Regulament stabilește: 

1) procedura de organizare şi desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de 

director/manager, specialiști și a personalului specializat în cadrul Centrului (în continuare – concurs);   

2) condițiile de participare la concurs; 

3) modul de constituire și componența comisiei de concurs. 

3. Concursul se organizează în scopul identificării celui mai potrivit candidat pentru a fi angajat în 

cadrul Centrului ținând cont de calificarea profesională, experiența și abilitățile de lucru cu tinerii.  

4. Concursul se organizează şi se desfășoară în baza următoarelor principii:  

1)  competiție deschisă – informarea societății privind funcțiile vacante pentru care se organizează 

concurs, asigurarea accesului liber şi egal de participare la concurs a tuturor candidaților care întrunesc 

condițiile stabilite; 

2) competență şi merit profesional – selectarea  celor mai competente persoane în baza unor criterii 

clar definite şi a unei proceduri unice de evaluare; 

3) transparență – prezentarea informațiilor referitoare la modul de organizare şi desfășurare a 

concursului tuturor persoanelor interesate; 

5. Poate ocupa funcții în cadrul Centrului persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții: 

1) deține cetățenia Republicii Moldova; 

2) cunoaște limba română scris și vorbit; 

3) este în capacitate deplină de exercițiu; 

4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de pensionare; 

5) este aptă, din punctul de vedere al sănătății, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de 

medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

6) nu a fost concediată în ultimii cinci ani în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1), litera g), i), 

l), m), n), p) din Codul muncii; 

7) nu are antecedente penale; 

8) are la bază o formare profesională în domeniul lucrului de tineret ori experiență în lucru cu tinerii 

de cel puțin un an; 

9) studii superioare, preferențial în domeniul științelor socio-umane în cazul candidaților la funcția de 

director/manager al Centrului (în cazul inițierii unui concurs repetat, pot fi admiși și cu studii medii de 

specialitate (colegiu)). 

Secțiunea 2 

Organizarea și desfășurarea concursului 

6. Competența de organizare a concursului de angajare în Centru o are: 

1) pentru funcția de director/manager – fondatorul Centrului; 

2) pentru funcția de specialiști și a personalului specializat – directorul/managerul Centrului. 



7. Organizatorul concursului are obligația să publice cu cel puțin 20 zile lucrătoare înainte de data 

desfășurării primei probe a concursului, anunțul privind desfășurarea concursului pe pagina web oficială 

a organizatorului, precum și la sediul acestuia.  

8. Anunțul privind desfășurarea concursului conține în mod obligatoriu următoarele elemente: 

1) denumirea și sediul organizatorului concursului; 

2) denumirea funcției pentru care se organizează concursul, inclusiv structura în cadrul căreia se afla 

funcția; 

3) scopul și sarcinile de bază ale funcției, conform fișei postului; 

4) condițiile generale și specifice de participare la concurs; 

5) conținutul dosarului de participare la concurs; 

6) modalitatea de depunere a dosarului; 

7) data-limită de depunere a dosarului; 

8) bibliografia concursului; 

9) tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora; 

10) numărul de telefon, adresa electronică și poștală a persoanei responsabile de oferirea informațiilor 

suplimentare și de primire a dosarelor. 

9. Suplimentar organizatorul poate publica anunțul cu condițiile de desfășurare a concursului și în 

presa scrisă sau alte mijloace de informare, care va include obligatoriu următoarele elemente: 

1) denumirea organizatorului concursului; 

2) denumirea funcției pentru care se organizează concursul inclusiv structura în cadrul căreia se afla 

funcția; 

3) scopul și sarcinile de bază ale funcției, conform fișei postului; 

4) data-limită de depunere a dosarului; 

5) numărul de telefon, adresa electronică și poștală a persoanei responsabile de oferirea informațiilor 

suplimentare și de primire a dosarelor. 

10. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele 

documente: 

1) Cererea de înscriere la concurs cu indicarea listei actelor depuse la concurs; 

2) Copia actului de identitate; 

3) Copia actului/actelor de studii care să ateste nivelul de studii precum și alte acte care atestă 

efectuarea unor specializări în domeniul lucrului de tineret; 

4) Curriculum vitae; 

5) Cazier judiciar; 

6) Două referințe de la locurile anterioare de muncă/ de voluntariat; 

7) Certificat medical care să ateste faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, pentru 

exercitarea funcției; 

11. Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele în 

original pentru a verifica veridicitatea acestora; 

12. În cazul depunerii dosarului de concurs prin intermediul poștei electronice, documentele în original 

vor fi prezentate în ziua desfășurării concursului sub sancțiunea neadmiterii la concurs. Toate actele 

expediate prin intermediul poștei electronice vor fi scanate în format PDF sau JPG; 

13. Cazierul judiciar poate fi înlocuit la etapa de înscriere la concurs cu declarația pe propria răspundere. 

În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în 

termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului 

administrativ de numire. 

14. În momentul depunerii/recepționării dosarului de concurs candidatului sau reprezentantului acestuia 

i se eliberează confirmarea recepționării dosarului prin aplicarea semnăturii persoanei care a recepționat 

dosarul pe exemplarul 2 al cererii de înscriere la concurs. În cazul depunerii prin intermediul poștei 

electronice, confirmarea recepționării este efectuată prin expedierea unui mesaj de recepționare la adresa 

poștală a expeditorului; 

15. Concursul pentru angajarea în cadrul Centrului constă din 3 etape succesive: 

1) Selectarea dosarelor de concurs. 

2) Proba scrisă; 



3) Interviul. 

16. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; 

17. În 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs 

examinează și selectează dosarele de concurs care confirmă îndeplinirea de către candidați a condițiilor 

de ocupare a funcției în cadrul Centrului. 

18. După finalizarea etapei de selectare a dosarelor de concurs se încheie un proces-verbal, care va fi 

semnat de toți membrii comisiei. 

19. Rezultatele selectării dosarelor de concurs se publică pe pagina web oficială a organizatorului, 

precum și la sediul acestuia, cu mențiunea ,,admis” sau ,,respins”, în termen de o zi de la expirarea 

termenului prevăzut la pct. 17.  

 Secretarul comisiei comunică candidaților neadmiși la proba scrisă motivul respingerii dosarului. 

20. În situația în care a depus dosarul doar un singur candidat sau urmare examinării dosarelor a fost 

admis doar un singur candidat, organizatorul concursului prelungește termenul de înscriere la concurs 

cu modificarea datei limită în toate anunțurile publicate. 

21. Dacă după prelungirea concursului și examinarea dosarelor depuse a fost admis doar un candidat, 

concursul se desfășoară conform procedurii stabilite în continuare de prezentul Regulament. 

22. Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări pentru testarea cunoștințelor teoretice și abilităților 

necesare ocupării funcției în cadrul Centrului. Comisia de concurs stabilește în baza bibliografiei 

concursului subiectele probei scrise pentru cel puțin două seturi. 

23. Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidențialității subiectelor 

probei scrise. 

24. Seturile de subiecte cu punctajul maxim pentru fiecare subiect sunt semnate de toți membrii comisiei 

de concurs și sigilate în plicuri separate. Punctajul maxim pentru fiecare subiect dintr-un set se stabilește 

astfel încât suma acestora să fie egală cu 10 puncte. 

25. La data și ora stabilită pentru desfășurarea probei scrise, înainte de începerea probei se face apelul 

nominal al candidaților și verificarea identității acestora. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea 

apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului de identitate sunt 

considerați absenți. 

26. După verificarea identității candidaților, se prezintă participanților plicurile cu seturile de subiecte 

și se invită un candidat să extragă setul cu subiectele pentru concurs. 

27. Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs, în funcție de gradul de dificultate și 

complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore. 

28. După comunicarea subiectelor pentru concurs este interzis accesul candidaților care întârzie sau a 

oricăror altor persoane cu excepția membrilor comisiei de concurs. 

29.  Lucrările se redactează doar pe seturile de hârtie asigurate de organizatorul concursului, fiecare filă 

având ștampila acestuia. Prima filă, după înscrierea Numelui și Prenumelui candidatului în colțul din 

dreapta sus, se lipește astfel încât datele să nu poată fi identificate, se numerotează și se aplică ștampila 

organizatorului concursului. 

30. La finalizarea lucrării ori expirarea timpului alocat probei scrise, candidatul predă comisiei lucrarea 

scrisă și semnează borderoul special întocmit în acest scop. 

31. Lucrările sigilate sunt evaluate de către fiecare membru al comisiei separat și se consemnează în 

borderoul de notare. Media aritmetică a punctelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs se 

consideră nota finală pentru proba scrisă. 

32. Se exclud din concurs candidații care au acumulat: 

1) mai puțin de 6 puncte, la concursurile pentru angajarea specialiștilor și personalului de specialitate; 

2) mai puțin de 8 puncte, la concursurile pentru angajarea directorului/managerilor Centrului. 

33. Rezultatele probei scrise se publică pe pagina web oficială a organizatorului, precum și la sediul 

acestuia, cu mențiunea ,,admis” sau ,,respins”, în termen de o zi de la data desfășurării probei scrise. 

Concomitent, prin email/telefon, candidații sunt anunțați personal despre rezultatele probei scrise, 

inclusiv despre data, ora și locul interviului. 

34. Interviul poate avea loc în aceeași zi sau în termen de cel mult 3 zile de la data susținerii probei 

scrise se desfășoară interviul, care constă în testarea candidaților conform următoarelor criterii:  

1) abilitățile de comunicare; 



2) capacitatea de analiză și sinteză; 

3) motivația candidatului; 

4) capacitatea de gestionare a situațiilor dificile; 

5) inițiativa și creativitatea. 

Pentru funcțiile de manager al Centrului de tineret planul de interviu va include suplimentar și criteriile: 

6) Capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora; 

7) Exercitarea controlului decizional; 

8) Motivarea subalternilor. 

35. Fiecărui candidat îi sunt acordate același set de întrebări de bază, conform planului de interviu 

elaborat de către comisia de concurs conform criteriilor de testare; Comisia de concurs stabilește în 

planul de interviu punctajul maxim pentru fiecare criteriu, astfel încât suma acestora să fie egală cu 100 

puncte. 

36. Nu pot fi adresate întrebări referitoare la opiniile/opțiunea politică a candidatului, activitatea 

sindicală, religie, etnie, stare materială, origine socială sau alte întrebări care pot constitui discriminare, 

inclusiv pe criterii de sex. 

37. Membrii comisiei de concurs acordă puncte candidatului pentru fiecare din criteriile prevăzute 

pentru etapa de interviu și le consemnează în borderoul de notare.  

38. Se exclud din concurs candidații care au acumulat la etapa de interviu: 

1) mai puțin de 6 puncte, la concursurile pentru angajarea specialiștilor în lucrul de tineret; 

2) mai puțin de 8 puncte, la concursurile pentru angajarea managerilor Centrelor de Tineret. 

39. Învingător al concursului se consideră candidatul care a obținut cea mai mare medie aritmetică a 

punctelor acumulate la proba scrisă și etapa de interviu. 

40. În cazul acumulării punctajului egal, are prioritate candidatul care a acumulat cel mai mare punctaj 

la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, comisia de concurs departajează candidații conform 

gradului de corespundere condițiilor de participare la concurs, în baza documentelor din dosarul de 

concurs. 

41. În cazul excluderii tuturor candidaților din concurs, conform prevederilor prezentului regulament, 

la oricare din etapele concursului, comisia de concurs consemnează într-un proces verbal, iar 

organizatorul concursului poate anunța inițierea repetată a concursului și termenul limită de prezentare 

a dosarelor. 

 

Secțiunea 3 

Constituirea și componența comisie de concurs 

42. Comisia de concurs se constituie de către organizatorul concursului prin act administrativ, emis cel 

târziu până la data publicării anunțului privind desfășurarea concursului.  

43. Comisia de concurs pentru funcția de director/manager al Centrului se instituie din următoare 

persoane: președintele raionului – președinte al Comisiei, vicepreședintele raionului pe domeniul social 

– vicepreședintele Comisiei,  specialistul principal resurse umane – secretarul Comisiei, membrii 

comisiei – vicepreședintele raionului, reprezentantul Direcției Educație și al Direcției asistență socială 

și protecție a familiei, și doi consilieri raionali (președinții comisiilor consultative pentru problemele 

învățământului, culturii, turismului, tineretului şi sportului, medicinii şi protecției sociale, și pentru 

problemele juridice, numiri, disciplină, etică, administrație, menținerii ordinii publice, drept, interpelări, 

petiții ). 

44. Președintele raionului prin dispoziție va aproba componența nominală a Comisiei de concurs pentru 

funcția de director/manager al Centrului, va dispune formalitățile privind organizarea și petrecerea 

concursului, iar în baza rezultatelor acestuia, va numi în funcție câștigătorul concursului pe o perioadă 

de cinci ani. 

45. În cadrul comisiei de concurs poate fi inclus și un reprezentant al autorității publice centrale, care 

elaborează și promovează politica statului în domeniul tineretului, cu drept de vot consultativ. 

46. Comisia de concurs are următoarele atribuții: 

1) selectează dosarele de concurs ale candidaților; 

2) stabilește subiectele probei scrise și punctajul maxim pentru acestea; 

3) recepționează lucrărilor scrise de la concurenți; 



4) elaborează planul interviului cu stabilirea punctajului maxim per criteriu; 

5) apreciază răspunsurile candidaților în cadrul probei scrise și interviului; 

6) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei de concurs după fiecare etapă a 

concursului, precum și raportul final al concursului. 

47. Președintele comisiei de concurs are următoarele atribuții: 

1) Conduce procesul de organizare și desfășurare a concursului; 

2) Prezidează ședințele comisiei de concurs; 

48.  Secretarul comisiei de concurs are următoarele atribuții 

1) asigură asistența organizatorică și informațională a activității Comisiei; 

2) primește dosare de concurs ale candidaților; 

3) comunică candidaților data, locul și ora desfășurării probei scrise și a interviului; 

4) asigură publicarea rezultatelor fiecărei etape a concursului inclusiv comunică personal candidaților 

rezultatele etapelor concursului; 

5) întocmește și semnează alături de membrii comisiei de concurs procesele verbale, precum și alte 

documente privind activitatea comisiei; 

6) desigilează lucrările candidaților de la proba scrisă după consemnarea punctajului în borderoul de 

evaluare; 

Secțiunea 4 

Dispoziții finale 

49. Cheltuielile pentru organizarea concursului (asigurarea publicității concursului, desfășurarea 

selecției concurenților) sunt suportate de organizatorul concursului. Cheltuielile de participare 

(deplasarea la locul de desfășurare a concursului, expedierea dosarului, utilizarea mijloacelor de 

comunicare, autentificarea notarială a copiilor de pe documentele în original etc.) sunt suportate de 

candidații la concurs. 

50. Litigiile cu privire la concurs se soluționează în conformitate cu legislația în vigoare. 
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