Proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef de
subdiviziune teritorială a Centrului Naţional Anticorupţie este elaborat în scopul
ajustării cadrului normativ în vigoare la rigorile Legii nr. 106 din 03 mai 2013 care a
readus Centrul Naţional Anticorupţie în subordinea Guvernului şi care a făcut
nefincţional Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului
pentru ocuparea funcţiei de şef de subdiviziune teritorială a Centrului Naţional
Anticorupţie, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.282 din 7 decembrie 2012.
Proiectul are drept scop reglementarea modului de organizare şi desfăşurare a
concursului pentru ocuparea funcţiei de şef de subdiviziune teritorială, de constituire
şi desfăşurare a activităţii comisiei de concurs, stabilirea atribuţiilor membrilor
acesteia, dat fiind faptul că recrutarea şi selectarea candidaţilor pe baza de concurs
este o etapă importantă pentru activitatea ulterioară în atingerea celor mai înalte
performanţe ale unei autorităţi publice. Procedura concursului face posibilă, pe de o
parte, selectarea şi recrutarea persoanelor celor mai competente, care dispun de
înalte calităţi profesionale, dar şi morale, fără discriminare, iar pe de altă parte face
posibilă exercitarea unui larg control al opiniei publice asupra modului in care sunt
ocupate funcţiile din administraţia publică. Acest fapt asigură îndeplinirea a două
obiective majore, şi anume evaluarea corectă şi imparţială a capacităţilor
candidatului şi garantarea independenţei autorităţii care are sarcina de selectare.
De asemenea, se prevede că desfăşurarea concursului se va realiza în
conformitate cu unele principii, idei călăuzitoare care sunt, pe de o parte, comune
cu celelalte ramuri ale dreptului în general, dar şi principii specifice reglementării
funcţiei publice şi care guvernează întreaga activitate de selectare şi recrutare a
candidaţilor.

Potrivit Regulamentului, anunţul şi condiţiile referitoare la data desfăşurării
concursului despre ocuparea funcţiei de şef de subdiviziune teritorială se face
public cu cel puţin 20 de zile pînă la data desfăşurării concursului.
În scopul asigurării unei evaluări corecte şi echidistante, testarea nivelului de
cunoştinţe şi aptitudini a candidaţilor la funcţia de şef al subdiviziunii teritoriale a
Centrului, va fi efectuată de către Comisia de concurs, care este instituită prin
ordinul directorului Centrului din nouă membri, specialişti notorii, cu drept de vot,
dintre care un director-adjunct, şeful subdiviziunii resurse umane, şeful
subdiviziunii securitate internă, iar pentru a spori gradul de transparenţă,
corectitudine şi imparţialitate - un membru al Consiliului Civil şi doi membri ai
societăţii civile.
Conform Regulamentului, concursul constă din două etape, iar fiecare probă
este eliminatorie, dat fiind faptul că un concurs pentru recrutarea candidaţilor la
funcţia de şef de subdiviziune teritorială a Centrului nu trebuie să se bazeze doar
pe probe de memorie şi cunoştinţe enciclopedice, ci să recurgă la probe practice
pentru a se vedea comportamentul în diferite situaţi, inclusiv în situaţii de criză,
abilităţile de lider-ship, cunoaşterea stilurilor de conducere, metodelor de lucru în
echipă, de motivare a subalternilor. Desemnarea membrilor Comisiei se face cu
respectarea normelor referitoare la conflictul de interese, astfel evitându-se
situaţiile de conflict dintre exercitarea atribuţiilor funcţiei deţinute şi interesele
personale ale acestora.
Totodată, Regulamentul prevede şi procedura de contestare a rezultatelor
concursului. Astfel, în cazul unui dezacord cu rezultatele concursului, acestea pot
fi contestate la directorul Centrului, timp de 5 zile lucrătoare de la data anunţării
lor, iar litigiile cu privire la concurs se soluţionează în instanţa de contencios
administrativ competentă.
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