
Anexa la
Ordinul directorului 
nr. 56 din 26.03.2018

REGULAMENT 
de desfa§urare a concursului 

pentru selectarea candidatilor la funcjia de 
director adjunct al Centrului National Anticoruptie

I. DISPOZITII GENEEiALE

1. Regulamentul de desfa§urare a concursului pentru selectarea candidatului 
la funcpa de director adjunct al Centrului National Anticoruptie (in continuare -  
Regulament) este elaborat in conformitate cu art.8 alin.(lO) al Legii nr.l 104-XV din 
06 iunie 2002 cu privire la Centrul National Anticoruptie §i stabile§te:

a) modul de organizare §i desfa§urare a concursului de selectare a candidatului 
pentru funcpa de director adjunct al Centrului National Anticoruptie;

b) modul de constituire §i com ponent comisiei de concurs;
c) atribigiile persoanlor implicate in procesul de organizare §i desfa§urare a 

concursului.
2. Concursul se organizeaza cu scopul selectarii candidatilor care vor fi 

prezentati Parlamentului de catre directorul Centrului pentru numirea in funcpa de 
director adjunct al Centrului National Anticoruptie.

3. Concursul este organizat de catre directorul Centrul National Anticoruptie 
cu suportul subdiviziunii resurse umane §i este desfa§urat de catre comisia de 
concurs.

4 . Persoana care doreste sa participe la concurs, in conformitate cu prevederile 
art. 8 alin. (4) si (10) al Legii nr.l 104-XV din 06 iunie 2002 cu privire la Centrul 
National Anticoruptie, trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele cerinte:

a) detine cetatenia Republicii Moldova §i este domiciliat pe teritoriul ei;
b) are capacitate deplina de exercitiu;
c) are studii superioare juridice;
d) are о vechime in munca in domeniul juridic de cel putin 10 ani;
e) se bucura de о reputape irepro§abila;
f) nu este §i nu a fost in ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nu 
este §i nu a fost angajat in cadrul organelor permanente ale vreunui partid 
politic;
g) nu are antecedente penale;
h) cunoa§te limba de stat;
i) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atributiilor.



II. ORGANIZAREA CONCURSULUI

5 . Cu cel pupn 15 zile pina la data desfa^urarii concursului, Centrul National 
Anticoruppe (in continuare -  Centru) va face public anunpil despre organizarea 
concursului de ocupare a funcpei de director adjunct al Centrului.

6. Anunpil despre organizarea concursului se plaseaza pe pagina web a 
Centrului, conpnind in mod obligatoriu urmatoarea inform ape privind condipile de 
desfa§urare a concursului:

a) denumirea §i sediul autoritapi publice organizatoare a concursului;
b) denumirea funcpei pentru care se desfa§oara concursul;
c) condipile de participare la concurs;
d) documentele ce urmeaza a fi prezentate;
e) data-limita de depunere a documentelor;
f) modalitatea de depunere a documentelor;
g) datele de contact ale persoanei responsabile de oferirea informapilor 

suplimentare §i de primirea documentelor.
7 . in termenul indicat in informapa privind condipile de desfa§urare a 

concursului, candidapi depun personal dosarul de concurs, care va conpne:
a) copia buletinului de identitate;
b) copiile diplomelor de studii §i ale certificatelor de absolvire a cursurilor de 

perfecponare profesionala §i/sau de specializare;
c) copia cametului de munca;
d) scrisoare de recomandare;
e) certificatul medical F 086E;
f) cazierul judiciar si declarapa pe propria raspundere precum ca nu este §i nu 

a fost in ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nu este §i nu a fost angajat in 
cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic.

8. Dupa expirarea termenului de depunere a documentelor prevazute la pet. 8 
din prezentul Regulament, Comisia de concurs, in termen de 3 zile solicita certificat 
de cazier privind integritatea profesionala atit de la Serviciul de Informapi §i 
Securitate, cit §i de la Centrul Naponal Anticoruppe, in conformitate cu prevederile 
Hotaririi Guvemului nr.767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr.325 din 
23 decembrie 20013 privind evaluarea integritapi instituponale §i de la Autoritatea 
Naponala de Integritate - informapa privind starile de incompatibilitate 
nesoluponate si a conflictelor de interese saneponate. Informapile respective se 
anexeaza la dosarul de concurs.

9 . Copiile documentelor prezentate de catre candidap vor fi autentificate 
notarial sau vor fi prezentate impreuna cu documentele originale pentru a se verifica 
veridicitatea lor.



III. DESFA$URAREA CONCURSULUI

10. In termen de trei zile lucratoare de la expirarea termenului pentru depunerea 
documentelor, Comisia de concurs examineaza dosarele candidaplor §i ia decizia cu 
privire la admiterea lor la concurs.

Secretarul comisiei de concurs plaseaza lista candidaplor admi§i la concurs pe 
pagina web a Centrului, precum §i comunica candidaplor neadmi§i la concurs 
motivul respingerii dosarului.

11. Concursul pentru desemnarea in calitate de candidat la functia de director 
adjunct al CNA consta din interviu.

Dupa examinarea dosarelor candidaplor si adoptarea deciziei cu privire la 
admiterea la concurs, Comisia de concurs stabile§te data, ora §i locul desfa§urarii 
interviului, cu cel pupn 24 ore inainte de data desfa§urarii interviului. Informatia 
respective se plaseaza pe pagina web a Centrului. Concomitent, candidapi sint 
anun^ap personal prin e-mail sau telefon despre data, ora §i locul desfa§urarii 
interviului.

12. Lista intrebarilor de baza care vor fi acordate candidatilor se stabilesc de 
comisia de concurs nemijlocit inainte de interviu in sedinta inchisa.

13. In cadrul interviului, comisia apreciaza candidapi si determina invingatorii 
dupa urmatoarele criterii:

a) calitaple si experienta profesionala §i calitatile personale ale candidatului;
b) factorii care il motiveaza §i factorii care il demotiveaza;
c) comportamentul in diferite situapi, inclusiv in situapi de criza;
d) cunoa§terea stilurilor de conducere, a metodelor de lucru in echipa, de 

motivare a subaltemilor.
14. Comisia va lua masuri in scopul de a se asigura ca nici un candidat sa nu 

auda intrebarile adresate candidatilor intervievati inaintea acestora.
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15. Aprecierea prestatiei si raspunsurilor candidatilor, precum si decizia 
privind desemnarea invingatorilor, se consemneaza in procesul-verbal al sedintei 
Comisiei, care se semneaza de catre membrii comisiei de concurs.

16. Rezultatele concursului se aduc la cunostinta candidatilor in decurs de о zi
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lucratoare, se plaseaza pe pagina web a Centrului si, impreuna cu dosarele de 
participare a invingatorilor, se prezinta Presedintelui Parlamentului pentru a initia 
procedura de numire.

IV. ATRIBUJULE PERSOANELOR IMPLICATE IN PROCESUL 
DE ORGANIZARE §1 DESFA$URARE A CONCURSULUI

17. Comisia de concurs si componenta nominala a acesteia este instituita printr- 
un ordin al directorului Centrului.

18. Comisia de concurs este formata din: Presedintele Comisiei, 3 reprezentanti 
din cadrul Centrului, un reprezentant al mediului academic selectat de catre 
directorul Centrului si secretarul Comisiei.



19. Comisia de concurs are urmatoarele atributii:
a) examineaza dosarele candidatilor §i aproba lista celor admi§i la concurs;
b) solicita de la Centrul National Anticoruptie si de la Serviciul de Informapi 

§i Securitate certificat de cazier privind integritatea profesionala §i de la Autoritatea 
Nationals de Integritate informatia privind starile de incompatibilitate nesolutionate 
si a conflictelor de interese sanctionate;

c) stabile§te locul, data §i ora desfa§urarii interviului;
d) elaboreaza lista intrebarilor de baza pentru interviu §i asigura 

confidenpalitatea acestora;
e) realizeaza desfa§urarea interviului;
f) apreciaza prestatia candidatilor §i intocme§te lista candidaplor care au 

promo vat concursul.
20 . Pre§edintele comisiei de concurs are urmatoarele atribu^ii:
a) conduce procesul de desfu§urare a concursului in conformitate cu prezentul 

Regulament;
b) prezideaza §edin^ele comisiei de concurs.
21 . Secretarul comisiei de concurs este desemnat de catre directorul Centrului 

din cadrul subdiviziunii de resurse umane si are urmatoarele atribupi:
a) asigura plasarea informapei in mass-media si pe pagina web a Centrului;
b) pune la dispozipa candidatilor formularele de participare la concurs;
c) prime§te de la candida^i dosarele de concurs, inclusiv copiile documentelor 

ce urmeaza a fi prezentate, verified veridicitatea copiilor prezentate §i corespunderea 
documentelor primite cu cele specificate in informatia cu privire la conditiile de 
desfa§urare a concursului;

d) comunica candidatilor rezultatele examinarii dosarelor, date despre 
desfasurarea interviului, precum §i rezultatele finale ale concursului;

f) perfecteaza procesele-verbale §i alte documente privind activitatea comisiei;
g) la fmalizarea concursului, transmite serviciului resurse umane a Centrului, 

prin act de predare-primire, toate documentele comisiei de concurs;
h) indepline§te alte atributii pentru asigurarea bunei desfa§urari a concursului.
22 . Subdiviziunea resurse umane a Centrului are urmatoarele atributii:
a) intocme§te anuntul §i informatia cu privire la conditiile de desfa§urare a 

concursului, le prezinta spre aprobare directorului Centrului;
b) prime§te, la fmalizarea concursului, prin act de predare-primire, toate 

documentele comisiei de concurs §i le pastreaza timp de un an.


