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         05 decembrie 2008  

mun. Chi�in�u 
 

Nr.  448 
 

Cu privire la acordarea facilit��ilor tinerilor speciali�ti  
 
 

În temeiul prevederilor articolului 11, alineat 2 al Legii ocrotirii s�n�t��ii 
nr.411-XIII din 28 martie 1995, cu modific�rile ulterioare �i conform Hot�rîrii 
Guvernului nr. 1345 din 30.11.2007 „Cu privire la acordarea facilit��ilor tinerilor 
speciali�ti cu studii medicale �i farmaceutice”, în scopul reglement�rii procedurii 
de acordare a facilit��ilor tinerilor speciali�ti, plasa�i în cîmpul muncii în mediul  
rural, 

  
A P R O B: 

 
Contractul-tip individual de munc� cu tinerii speciali�ti cu studii medicale �i 

farmaceutice, plasa�i în cîmpul muncii în mediul  rural, conform repartiz�rii 
Ministerului S�n�t��ii, conform anexei nr.1. 
 

 O R D O N:  
  

1. Conduc�torii institu�iilor medico-sanitare: 
 

1.1. Vor angaja tinerii speciali�ti cu studii medicale �i farmaceutice exclusiv în 
temeiul repartiz�rii Ministerului S�n�t��ii. 

 

1.2. Vor asigura acordarea facilit��ilor tinerilor speciali�ti cu studii medicale �i 
farmaceutice, plasa�i în cîmpul muncii în mediul rural (ora�e �i sate, 
inclusiv din componen�a municipiilor Chi�in�u �i B�l�i, cu excep�ia 
celorlalte teritorii ale acestor municipii), în conformitate cu prevederile 
Metodologiei, aprobate prin Hot�rîrea Guvernului nr. 1345 din 30.11.2007; 

 

1.3. Vor încheia cu tinerii speciali�ti cu studii medicale �i farmaceutice, 
începînd cu promo�ia anului 2006, contract individual de munc�, conform 
modelului aprobat prin prezentul ordin. 

 

1.4. Vor prezenta Ministerului S�n�t��ii cerere de aloca�ii necesare pentru 
acordarea facilit��ilor tinerilor speciali�ti conform anexei nr.2; 

 

1.5. Vor asigura, în termen pîn� la 31 decembrie curent, achitarea tuturor 
indemniza�iilor tinerilor speciali�ti pentru anii 2006 �i 2007 �i vor prezenta 
Ministerului S�n�t��ii aviz de confirmare referitor la recep�ionarea sumelor 
transferate de Ministerul S�n�t��ii �i efectuarea pl��ilor (anexa nr.3); 

 



1.6. Vor prezenta semestrial Ministerului S�n�t��ii informa�ia cu privire la 
continuitatea raporturilor de munc� cu tîn�rul specialist întru planificarea 
mijloacelor financiare necesare; 

 

1.7. Vor întreprinde m�surile necesare întru restituirea sumelor achitate 
tinerilor speciali�ti, în cazul eliber�rii acestora pîn� la expirarea termenului 
de trei ani; 

 

1.8. Se stabile�te c� calcularea aloca�iilor necesare acoperirii par�iale a 
cheltuielilor pentru energia electric� �i agent termic se vor efectua în 
temeiul pre�urilor medii pe �ara în anul 2007 (1,01 lei Kw/or� (RED 
„Nord”, RED „Nord-Vest”) �i 0,96 lei Kw/or� (RE Chi�in�u, RED 
„Centru” �i „Sud”, 2110,00 lei/ton� c�rbune, 310,00 lei/m3 de lemn).  

 
2. Direc�ia resurse umane (dl Oleg Galbur) va asigura eviden�a tinerilor speciali�ti 

care beneficiaz� de facilit��ile prev�zute de legisla�ia în vigoare. 
  

3. Direc�ia economie, finan�e, eviden�� contabil� �i gestiune (dl Victor Stasiuc) va 
asigura transferul la contul institu�iilor medico-sanitare a mijloacelor financiare 
pentru acordarea facilit��ilor tinerilor speciali�ti, în baza solicit�rilor 
conduc�torilor institu�iilor medico-sanitare �i dispozi�iei Ministrului S�n�t��ii.  

 
4. Se stabile�te, c� responsabilitatea pentru utilizarea, conform destina�iei, a 

mijloacelor financiare transferate de c�tre Minister se atribuie personal 
conduc�torilor institu�iilor medico-sanitare.  

 
     Controlul execut�rii ordinului în cauz� se atribuie dlui Boris Golovin, 

viceministru. 
 
 
 
 
 
Ion ABABII 
Ministru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Anex� nr.1 
la ordinul Ministerului S�n�t��ii  

           nr. ______________________ 
           din „____” ___________ 2007 

 
 

CONTRACT- TIP  
individual de munc� cu tinerii speciali�ti cu studii medicale �i farmaceutice, plasa�i în 

cîmpul muncii în mediul  rural, conform repartiz�rii Ministerului S�n�t��ii 
  
”___ ”__________200__             
          
_____________________________________________________________________________ 

(denumirea institu�iei medico-sanitare publice) 

denumit(�) în continuare „Angajator”, în persoana 
_____________________________________________________________________________ 

(numele prenumele func�ia) 

pe de o parte, �i dl (dna) 
_____________________________________________________________________________  

(numele prenumele) 

denumit (�) în continuare “Angajat”, pe de alt� parte, conducîndu-se de prevederile articolelor 
45-94 din Codul Muncii, aprobat prin Legea nr.154-XV din 28 martie 2003, articolului 11, alineat 
2 al Legii ocrotirii s�n�t��ii nr.411-XIII din 28 martie 1995, cu modific�rile ulterioare �i 
prevederilor Hot�rîrii Guvernului nr. 1345 din 30.11.2007 „Cu privire la acordarea facilit��ilor 
tinerilor speciali�ti cu studii medicale �i farmaceutice” au încheiat prezentul contract individual de 
munc�, convenind asupra urm�toarelor: 
 

1. Angajatul este angajat în func�ie de ____________________________________________ 
        

2. Locul de munc�___________________________________________________________ 
                                                       (subdiviziunea institu�iei)

 

3. Durata contractului este nedeterminat�. 
4. Prezentul contract individual de munc� î�i produce efectele din ziua semn�rii. 
5. Riscurile specifice func�iei:________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(munca în condi�ii grele, v�t�m�toare �i/sau periculoase etc.) 

6. Salariatul are urm�toarele drepturi: 
a) la încheierea, modificarea, suspendarea �i desfacerea prezentului contract, în modul 

stabilit de Codul muncii.  
b) la munc�, conform clauzelor contractului; 
c) în primii 3 ani de activitate salariatul beneficiaz� de urm�toarele facilit��i: 

- compensarea cheltuielilor pentru închirierea locuin�ei (dup� caz), în baza 
contractului de loca�iune, în sum� de pîn� la 0,5 din m�rimea salariului minim 
stabilit oficial pe �ar�, pentru fiecare lun� de închiriere, care se achit�  semestrial; 

- indemniza�ie unica în m�rime de 30 mii lei /24 mii lei, care se achit� cîte 7,5/6 mii 
lei dup� expirarea primei luni �i, ulterior, la finele fiec�rui an de activitate; 

- compensarea lunar� a costului a 30 kw/or� de energie electric� �i compensarea 
anual� a costului unui metru cub de lemne �i a unei tone de c�rbuni, inclusiv în 
cazul înc�lzirii cu gaze, care se achit� semestrial; 

d) la achitarea la timp �i integral� a salariului, în corespundere cu calificarea sa, cu 
complexitatea, cantitatea �i calitatea lucrului efectuat; 

e) la odihn�, asigurat� prin stabilirea duratei normale a timpului de munc�, prin 
reducerea timpului de munc� pentru unele profesii �i categorii de salaria�i, prin 
acordarea zilelor de repaus �i de s�rb�toare, a concediilor anuale pl�tite; 



f) la informare deplin� �i veridic� despre condi�iile de munc� �i cerin�ele fa�� de 
protec�ia �i igiena muncii la locul de munc�; 

g) la adresare c�tre angajator, patronate, sindicate, organele administra�iei publice 
centrale �i locale, organele de jurisdic�ie a muncii; 

h) la formare profesional� continu�, în conformitate cu Codul muncii �i cu alte acte 
normative; 

i) la libera asociere în sindicate, inclusiv la constituirea de organiza�ii sindicale �i 
aderarea la acestea pentru ap�rarea drepturilor sale de munc�, a libert��ilor �i 
intereselor sale legitime) ; 

j) la participare în administrarea unit��ii, în conformitate cu Codul muncii �i cu 
contractul colectiv de munc�; 

k) la solu�ionarea litigiilor individuale de munc� �i a conflictelor colective de munc�, în 
modul stabilit de Codul muncii �i de alte acte normative; 

l) la asigurarea social� obligatorie, în modul prev�zut de legisla�ia în vigoare; 
m) alte drepturi 

___________________________________________________________ 
(se specific� drepturile suplimentare negociate de p�r�i) 

7. Angajatul se oblig�: 
a) s�-�i îndeplineasc� con�tiincios obliga�iile de munca prev�zute de prezentul contract; 
b) s� respecte regulamentul intern al unit��ii; 
c) s� respecte disciplina muncii; 
d) s� respecte cerin�ele de protec�ie �i igien� a muncii; 
e) s� manifeste o atitudine gospod�reasc� fa�� de bunurile Angajatorului; 
f) s� activeze 3 ani în    _________________________________________________; 
                                                                                                                 (denumirea institu�iei) 

g) s� restituie, în cazul concedierii, la cerere sau pentru fapte culpabile, pîn� la expirarea 
termenului de 3 ani, sumele achitate lui pîn� la data concedierii, cu excep�ia sumei 
pentru închirierea locuin�ei; 

h) s� îndeplineasc� alte obliga�ii  ____________________________________________ 
                                                                                                                      (se specific� obliga�iile suplimentare negociate de p�r�i) 

8. Angajatorul are urm�toarele drepturi:  
a) s� încheie, s� modifice, s� suspende �i s� desfac� prezentul contract cu salariatul în 

modul �i în condi�iile stabilite de Codul muncii �i prezentul ordin; 
b) s� cear� Angajatului îndeplinirea obliga�iilor de munc� �i manifestarea unei atitudini 

gospod�re�ti fa�� de bunurile angajatorului; 
c) s� stimuleze salariatul pentru munca eficient� �i con�tiincioas�; 
d) s� trag� salariatul la r�spundere disciplinar� �i material� în modul stabilit de Codul 

muncii �i de alte acte normative; 
e) alte drepturi __________________________________________________________ 

                                                                                                       (se specific� drepturile suplimentare negociate de p�r�i) 

9. Angajatorul este obligat:  
a) s� respecte legile �i alte acte normative, clauzele contractului colectiv de munc� �i ale 

conven�iilor colective; 
b) s� respecte clauzele prezentului contract; 
c) s� se adreseze, în termen de 10 zile calendaristice de la semnarea contractului 

individual de munc�, cu demers c�tre Minister �i autorit��ile publice locale, prin care 
s� solicite acordarea facilit��ilor de care beneficiaz� Angajatul; 

d) s� asigure acordarea Angajatului a facilit��ilor prev�zute de prezentul contract; 
e) s� acorde Angajatului munca prev�zut� de prezentul contract; 
f) s� asigure Angajatului condi�iile de munc� corespunz�toare cerin�elor de protec�ie �i 

igien� a muncii; 
g) s� asigure salariatul cu utilaj, instrumente, documenta�ie tehnic� �i alte mijloace 

necesare pentru îndeplinirea obliga�iilor lui de munc�; 
h) s� asigure o plat� egal� pentru o munc� de valoare egal�; 
i) s� pl�teasc� integral salariul în termenele stabilite de Codul muncii, de contractul 

colectiv de munc� �i de prezentul contract; 



j) s� poarte negocieri colective �i s� încheie contractul colectiv de munc� în modul 
stabilit de Codul muncii; 

k) s� furnizeze reprezentan�ilor Angajatului informa�ia complet� �i veridic� necesar� 
încheierii contractului colectiv de munc� �i controlului asupra îndeplinirii lui; 

l) s� îndeplineasc� la timp prescrip�iile organelor de stat de supraveghere �i control, s� 
pl�teasc� amenzile aplicate pentru înc�lcarea actelor legislative �i altor acte 
normative ce con�in norme ale dreptului muncii; 

m) s� examineze sesiz�rile Angajatului �i ale reprezentan�ilor lui privind înc�lc�rile 
actelor legislative �i normative ce con�in norme ale dreptului muncii, s� ia m�suri 
pentru înl�turarea lor, informînd despre aceasta persoanele men�ionate în termenele 
stabilite de lege; 

n) s� creeze condi�ii pentru participarea Angajatului la administrarea unit��ii în modul 
stabilit de Codul muncii �i de alte acte normative; 

o) s� asigure Angajatului condi�iile social-sanitare necesare pentru îndeplinirea 
obliga�iilor lui de munc�; 

p) s� efectueze asigurarea social� obligatorie a Angajatului în modul prev�zut de 
legisla�ia în vigoare; 

q) s� repare prejudiciul material �i cel moral cauzat Angajatului în leg�tur� cu 
îndeplinirea obliga�iilor de munc�, în modul stabilit de Codul muncii �i de alte acte 
normative; 

r) s� asigure restituirea sumelor achitate Angajatului, urmare a acord�rii facilit��ilor, în 
cazul eliber�rii acestuia pîn� la expirarea termenului de trei ani, cu excep�ia sumelor 
achitate pentru închirierea locuin�ei. 

s) s� îndeplineasc� alte obliga�ii stabilite de Codul muncii, de alte acte normative, de 
conven�iile colective, de contractul colectiv de munc� �i de prezentul contract: 
____________________________________________________________________ 

(se specific� obliga�iile suplimentare) 

10. Condi�iile de retribuire a muncii salariatului___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
(salariul func�iei sau cel tarifar, suplimentele, sporurile, adausurile, premiile, ajutoarele materiale, compensa�iile �i aloca�iile, 

inclusiv pentru munca prestat� în condi�ii grele, v�t�m�toare �i/sau periculoase, intensitatea muncii etc.) 
_________________________________________________________________________________________________ 

11. Regimul de munc�________________________________________________________________________ 
                                   (durata normal� sau redus� a timpului de munc�, tipul s�pt�mînii de munc�, durat� zilnic� a 

__________________________________________________________________________________________________ 
timpului de munc�, timpul de munc� par�ial, munc� în schimburi, munc� de noapte etc.) 

12. Regimul de odihn� ____________________________________________________________________  

    
_________________________________________________________________________________________________ 

(repausul zilnic, repausul s�pt�mînal etc.) 

 
13. Concediile anuale: 

a) concediul de odihn�  anual_______________________________________________ 
                                            (durata) 

b) concediul de odihn� anual suplimentar __________________________________ 
                                                                              (durata) 

14. Condi�iile de restituire a cheltuielilor, urmare a acord�rii facilit��ilor: 
a) În cazul concedierii, la cerere sau pentru fapte culpabile, pîn� la expirarea 

termenului de 3 ani, Angajatul restituie, sumele achitate lui pîn� la data 
concedierii, cu excep�ia sumei pentru închirierea locuin�ei. 

b) Angajatul depune pe contul Institu�iei suma indemniza�iei �i compensa�iilor ce 
urmeaz� a fi restituite. 

c)  Suma indemniza�iei �i compensa�iilor depuse pe contul Institu�iei se transfer� de 
c�tre Angajator pe contul Ministerului.     

15. Angajatorul  înainteaz� ac�iune în instan�a de judecat� în cazul refuzului Angajatului de 
a restitui cheltuielile determinate de acordarea facilit��ilor. 

16. Asigurarea social� a Angajatului se efectueaz� in modul �i m�rimea prev�zute de 



legisla�ia in vigoare. 
17. Asigurarea medical� a Angajatului se efectueaz� în modul �i m�rimea prev�zute de 

legisla�ia în vigoare. 
18. Clauze specifice:____________________________________________________________________ 

(mobilitatea, confiden�ialitatea, alte clauze care nu contravin legisla�iei în vigoare) 
         __________________________________________________________________________________________ 

19. Înlesniri, avantaje, indemniza�ii �i/sau alte drepturi de care va beneficia Angajatul în 
schimbul respect�rii clauzelor specifice prev�zute la pct.18 ________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

20. Prezentul Contract individual de munc� nu poate fi modificat (completat) decît printr-un 
acord suplimentar semnat de p�r�i, care se anexeaz� la contract �i este parte integrant� a 
acestuia. 

21. Suspendarea prezentului Contract individual de munc� poate surveni: 
a) în circumstan�e ce nu depind de voin�a p�r�ilor (art.76 din Codul muncii);                    
b) prin acordul p�r�ilor (art.77 din Codul muncii); 
c) la ini�iativa uneia dintre p�r�i (art.78 din Codul muncii). 

22. Prezentul Contract individual de munc� poate înceta: 
a)  în circumstan�e ce nu depind de voin�a p�r�ilor (art.76 din Codul muncii); 
b)  prin acordul p�r�ilor (art.77 din Codul muncii); 
c)  la ini�iativa uneia dintre p�r�i (art.78 din Codul muncii). 

 

23. Litigiile individuale de munca care vor ap�rea pe durata ac�iunii prezentului Contract 
individual de munca vor fi solu�ionate în modul stabilit de Codul muncii �i de alte acte 
normative. 

 

24. Prezentul Contract individual de munc� este întocmit în dou� exemplare, avînd aceea�i putere 
juridic�, unul dintre care se p�streaz� la Angajator, iar cel de-al doilea - la Angajat. 

 
 

 
Datele de identificare a p�r�ilor Contractului 

 
 

 
Angajatorul Angajatul 
Adresa ______________________                                      Adresa______________________ 
 ______________________      ___________________________ 
Cod fiscal____________________     Buletin de identitate____________ 
Semn�tura____________________                                      eliberat_______________________ 
                                                                                               cod personal___________________ 
Locul pentru �tampil�                 cod personal de asigur�ri sociale 
 Semn�tura____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Denumirea IMSP __________________________________________    Anexa Nr.2 
Codul fiscal _______________________________________________    la ordin Ministerului S�n�t��ii 

Contul de decontare________________________________________    
Nr.  __________________ 
din “ ____” _____________ 2007  

Denumirea b�ncii_________________________________________       
Codul b�ncii______________________________________________       

Cerere 
de aloca�ii necesare pentru acordarea facilit��ilor tinerilor speciali�ti cu studii medicale �i farmaceutice conforn prevederilor  

Hot�rîrii Guvernului nr.    din             2007 
          

Sumele necesare pentru: 

Numele, prenumele 
tîn�rului specialist 

Anul 
promo�iei 

Nr. �i data 
îndrept�rii la 

serviciu, 
eliberat� de 

MS 

Nr. �i data 
contractului 

încheiat dintre 
spital �i tîn�rul 

specialist 

Nr. �i data 
ordinului 

referitor la 
angajarea 
tîn�rului 

specialist la 
serviciul 

Func�ia �i locul 
de lucru a 
tîn�rului 
specialist  

acordarea 
indemniza�iei 

unice  ( I 
tran�a - 

7500,00 lei 
pentru medici, 

6000,00 lei 
pentru 

personal 
medical 
mediu) 

compensarea a 
costului de 

energia 
electric� pentru 
6 luni (cîte 30 
kw lunar, 0,5 
m3 de lemn, 
0,5 tone de 

c�rbuni 

acoperirea 
cheltuielilor 
închirierea 

locuin�ei (se 
achit� în cazul 

prezen�ei 
contractului de 

închiriere a 
locuin�ei) 

Informativ:                   
Nr.,  data �i 

suma lunar� a 
contractului de 

închiriere a 
locuin�ei 

        MEDICI,  FARMACI�TII       
                    

Total                   
                    
        PERSONAL MEDICAL  MEDIU       
                    

Total                   
          

           Not�: personalul medical din promo�ia a.2006 repartizat �i angajat la serviciu în anul 2006 poat� beneficia �i de tran�a a II pentru plata indemniza�iei unice �i 
compens�rii serviciilor comunale,  în cazul dac� au activat pîn� la luna decembrie 2007 mai mult de 12 luni. 
          
Ne asum�m r�spunderea prev�zut� de legisla�ie pentru prezentarea de date �i informa�ii false sau eronate. 
          

       
L.�.  Medic-�ef       

       
  Contabil-�ef       
          

  
�ef serviciului resurse 
umane       



 
      Anexa nr.3  
Ministerul S�n�t��ii al RM                  la ordin Ministerului S�n�t��ii 

  
                nr._________________  

               din “___” __________ 2007 
         
     IMSP       
         
         

   AVIZ               N  din 
         
       
           În conformitate cu Hot�rîrea Guvernului nr._______ din _______________________ 
Ministerul S�n�t��ii al RM a transferat  pe contul DVS urm�toarele sume pentru acordarea 
faci- 
lit��ilor tinerilor speciali�ti: 
        lei 

Numele �i prenumele tinerului specialist Suma 
1.   
2.  
3.  
4.  
5.  
           
                  
 În   termen   de   trei   zile   DVS.   sînte�i  datori  s�  expedia�i  în  adresa  
Ministerului S�n�t��ii al RM avizul anexat mai jos, precum c� sumele indicate sînt primite la   
bilan�ul DVS. 
 
 
�eful Sec�iei Eviden��       
Contabil� �i Gestiune    A.Gudumac 
         
                  
         
  AVIZ  DE  CONFIRMARE    
         
"_____"__________   IMSP 
     denumirea institu�iei 

      

         
    Confirmeaz� primirea sumelor indicate în 
Conduc�torul   aviz nr.  din  
         
Contabil-�ef   Suma  lei 
         

L.�.    Suma aceasta primit� pe bilan�ul institu�iei. 
 


