
APARATUL PRE$EDINTELUI REPUBLICI MOLDOVA

SECRETAR GENERAL

MD-2073, Chiqinlu, bd. $tefan cel Mare 9i Sfint nr. 154

ORDIN

I febrluarie2L2l nr.AP-/y'

privind aprobarea Regulamentului cu privire la
organiTarea Si desfisurarea concursului public
penfiu selectarea candidalilor la funclia de

membru al Comisiei de cerlificare

in temeiul art.24 din Legea cu privire la organizaliile necomerciale,

emit prezentul ordin:

I . Se aprob6 Regulamentul cu privire la organizarea qi desflqurarea concursului

public pentru selectarea candidalilor la func1ia de membru al Comisiei de certificare,

conform anexei.

2. Regulamentul cu privire la organizarea qi desfrqurarea concursului public

pentru selJctarea candidalilor la func1ia de membru al Comisiei de certificare se

publice pe pagina web oficiald a Preqedintelui Republicii Moldova

(www.presedinte.md).

3. Primul concurs Public
necomerciale se va initia in
prezentului ordin.

orgarizatin condiliile Legii cu privire la organizaliile

termen de 30 de zile de la data intrdrii in vigoare a

Andrei SPINU
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COORDONAT:
Maia SANDII
Presedintelc llepu

Ancru
lo Ordinul secrc turului ganerul
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REGULAMENT
cu privire la organizarea gi desllEurarea concursului public pentru selectarea

candidatilor la funclia de ntembru al Comisiei de certificare

I. Dispozilii generale

l. Regulamentul cu privire la organizarea si destdgurarea concursului public
pentru selectarea candidalilor la t'unclia de membru al Comisiei de certitrcar.e (in
continuare - regularnent) este elaborat in conformitate cu prevederile art. 24 clin
Legea cu privire la organizaliile necornerciale.

2. Prezentul regulament stabileste condiliile qi procedura de organizare si
desligurare a concursului public pentru selectarea candida{ilol la functia de
membru al Comisiei de certificare.

3. Concursul public este organizat in scopul selectarii candidalilor carc
urmeazd a fi propuqi Preqedintelui Republicii Moldova pentrLr a fi nLrrnili in lunctirr
de membru al Comisiei de certiflcare.

4. Responsabilitatea pentru organizarea concursului public revine Cornisiei tlc
concurs, constituite in acest scop.

Cornponenla nominalA a Cornisiei de concurs se aprobd prin ordinul
secretarului general al Aparatului Presedintelui Republicii Moldova.

5. Concursul se organizeazd 9i se desfdgoard in baza principiilor contpetitiei
deschise, competenlei gi meritului profesional, transparenlei gi tratamentului crgal

privind accesul la funclia de membru al Cornisiei de certitlcare al oricarei persoane
care intruneqte condiliile necesare.

II. Condiliile pentru a candida la funclia de merrbru
al Comisiei de certificare

6. Dreptul de a participa la concurs il au persoanele care indeplinesc condiliilc
de bazb prevAzute de Legea cu privire la organizaliile necorrelciale, precunt qi

cerinlele specifice stabilite pentru numirea in func{ia de merlblu al Comisiei de
ceftificare.



3

7. La funclia de mernbru al Comisiei de cerlificare poate candida persoana
care corespunde uneia dintre unndtoarele conditii;

a) specialist in domeniul financiar - de[ine studii superioare de licen!5 sau un
act echivalent de studii in domeniul financiar qi cel pulin un an de experien!5 in
domeniu;

b) reprezentant al organizatiilor necornerciale - rnenrbru al organizatiei
necomerciale sau o persoani desernnatd in acest sens in conditiile prev6zute de
statutul organizaliei ;

c) specialist intr-un domeniu aferent activitetii de utilitate publicd - persoana
care desflqoard sau a desflqurat activitali de utilitate publici in dorneniile stabilite
de art.21 din Legea cu privire la organizaliile necomerciale.

8. Candidatul la func1ia de membru al Comisiei de cerlificare poate li
persoana care:

a) cunoaEte lirnba romdnd;
b) are domiciliul in Republica Moldova;
c) se bucurd de o reputalie ireproqabilS;
d) nu este funclionar public;
e) nu este membru al unui partid politic sau al unei organizatii social-politice;
t) este sus{inuti, printr-o recomandare, de cel pulin o organizalic

necomercialSl
g) nu este lirnitati, in baza unei hotdrAri judecitoreqti defrnitive, s6 exelcite o
astt-el de activitate.

III. Organizarea concursului public

9. Cu cel pufin 30 de zile inainte de expirarea mandatului rnenrbrilol Conrisiei
de certiflcare sau in decurs de 30 de zile de la incetarea rnandatului inainte de

tennen, Comisia de concurs va asigura publicarea condiliilor de destEEurare a
concursului pe pagina web oficiali a Pregedintelui Republicii Moldova
www.presedinte.md.

10. Informalia privind condiliile de desftqurare a concursului public va

con!ine:
a) denurnirea concursului qi numdrul de candidali ce urtneazd a fi selectali la

funclia de rnembru al Cornisiei de certificare;
b) condiliile de participare la concurs;
c) docurnentele pe care trebuie sI le conlini dosarul de concurs ce utmcazA a

fi prezentat;
d) data-limitd gi modalitatea de depunere a dosarului de concurs;
e) numirul de telefon, adresa electronicd gi poqtal6, persoana responsabill de

oferirea inforrnaliilor suplimentare 9i de primirea docutnetrtelor.
11. Termenul de depunere a documentelor nu poate fl mai rnic de 20 zile' din

ziua public6rii intbrmaliei (anunlutui) in condigiile pct. 10.

12. Persoanele care inten{ioneazd sd candideze la funclia de membru al

Comisiei de certilicare, in tennenul indicat in infonnalia privind condiliite de

desfEqurare a concursului public, depun personal sau prin poqti (inclusiv



electronici), dosarul de participare la concurs,
documente:

a) copia buletinului de identitate;
b) curriculumul vitae (CV);
c) copia diplomei de studii;
d) copia carnetului de muncd, dupi caz;
e) cazierul j udiciar;
t) declaralia pe propria

confirmi cI nu este membru
politice, precum gi f-aptu I cI nu de{ine statutul de funclionar public;

g) scrisoarea de recornandare din partea a cel pulin unei orgarrizatii
necomerciale;

h) dupd caz, copia actului ce confinnd calitatea de rnernbru sau de
reprezentant al unei organizalii necornerciale.

13. Copiile documentelor prezentate in condiliile pct. l2 pot fi autentificate de

notar sau se prezintl impreunl cu documentele originale pentru a le fi verificatir
veridicitatea.

14. in situalia in care dosarul de concurs se depune prin pogtd (inclusii,
electronicd), prevederile pct. l3 se aplicd la data desfEgurdrii interviului in cazul
selectdrii candidatului in baza dosarului depus, sub sancliunea respingerii
dosarului.

15. In cazul in care in termenul-limitd stabitit pentru depunerea dosarelor nu a

tbst depus niciun dosar sau dintre cele depuse nu a fost selectat nici unul pentru
deslbqurarea interviului, termenul de depunere a dosarelor se va prelungi cu l-5

zile.
IV. Procedura de deslEEurare a concursului public

16. Concursul pentru selectarea candidatului la funclia de tnenrbru al

Comisiei de certificare include competilia CV-urilor, corespunderea candidatilor Ia

cerin(ele stabilite de art.24 din legea nominalizatd gi de prezentul regularnent,
precurn sj proba interviului.

17. In 3 zile lucritoare de la expirarea tennenului pentru depunerea dosarului
de concurs, Cornisia de concurs examineazd docurnentele prezentate de candidali 5i

ia decizia cu privire la admiterea lor la concurs pentru proba interviului. Pentrr.r

participarea la proba interviului vor fi adrni;i doar candidalii care au depus

dosarele colnplete $i care corespund condiliilor stabilite de afi..24 din lege.

18. Procedura de competilie a CV-urilor constd in selL'ctalea

candidatulu i/candidalilor pentru admiterea la proba interviului in baza dosarelor
depuse si in aprecierea motiva{iei, experien{ei gi reputatiei, contbrrn datelor din
CV.

19. Lista candidalilor admiqi la proba interviului, inclusiv data, ora si locul
desfEEurdrii interviului, precum gi CV-urile candidalilor se vor publica pe paginl
www.presedinte.md. In acelaqi timp, candida{ii sunt anuntati personal, prin tclefbrr
sau po$ta electronicS, despre data, ora qi locul destiEuririi interviulLri. Totodatir,
candidafilor neadrniqi Ia concurs li se va cotnunica, prin telelbn sau posta

electronici, rnotivul respingerii dosarului.

care va contine urrnhtoarele

rdspundere, intocmitd in forml liber5, prin cale
al unui partid politic sau al unei organizalii social-



20. In cazul in care pentru proba intelviului a fost selectat un singur candidat,
concursul continu6.

21. La proba interviului, candidalii selecta{i vor fi intervievali in orcrinea
alfabetica a numelui acestora.

22, Durata interviului gi lista intrebdrilor de bazd se stabilesc tle c6tre Cornisia
de concurs. in cadrul interviului, candidalilor li se acordd tirnp egal pentru
prezentarea propriei viziuni asupra rnodului de organizare a activitatii Comisiei de
certiflcar^e, inclusiv pentru a rdspunde la intrebdrile adresate acestora.

23. In cadrul interviului, se adreseazd unele gi aceleagi intrebdri de bazi
t'iecirui candidat, fiind formulate in sensul oblinerii inforrnatiei cr-r privire la:

a) calitdlile profesionale,, inclusiv capacitblile manageriale, Iucrul in echipa
etc.;

b) calitSlile personale, inclusiv factorii care lnotiveazd si demotiveazi
cand idatul:

c) descrierea experienlei in activitatea organiza{iilor necornerciale;
d) rnotivalia personald de a participa la concurs;
e) viziunea asupra rolului candidatului si prograrnul de activitate in cadrul

Comisiei de certificare.
24. Nu pot fi adresate intrebdri ref'eritoare la opliunea politicd a candidatului.

religie, etnie, stare materiali, origine sociald sau altele care pot fi considerate
discrirninatorii pe criterii de sex.

25. Dupd intervievarea tuturor participanlilor. adrniqi la concurs, Comisia de
concurs se va intruni pentru a evalua qi a decide asupra selectdrii candidafilor'
eligibili in vederea inaintdrii Presedintelui Republicii Molclova penrru nurnir.ea
acestora in funclia de rrembru al Cornisiei de ceftiflcar.E.

26. Procedura de selectare presupune departajarea candidalilor contbrn.r
gradului de corespundere a acestora condiliilor stabilite de Legea cu privire la
organizaliile necomerciale qi de prezentul regulament, cornpetiliei CV-urilor gi

altor documente din dosarul de concurs, inclusiv aprecierii rhspunsurilor. acordate
in cadrul interviului.

27. Rezultatele concursului se conselnneazi intr-un proces-verbal, care, in
tertnen de 3 zile lucritoare dupi selectarea candidatilor, sunt prezentate

rnembru al Comisiei de certificare.
28. Rezultatele concursului

Totodatd. candidalii sunt anunlati
despre rezultatele concursului-

29.ln cazul reiuzului in scris

prin emiterea unui decret in acest serrs.

sunt plasate pe pagina wu,w.presedinte.rnd.
personal, prin telefon sau posta electronici,

de a fi numit in func1ia de mernbru al Cornisiei

funclia de membru al Comisiei de
in cazul in care nu a fost selectat
se modificd termenul-limitl de

Presedintelui Republicii Moldova pentru a decide asupra nr.rmirii in firnctia dc

de certificare, Preqedintele Republicii Moldova poate decide asupra nutnirii r-rnei

alte persoane din lista candidalilor care au participat la concurs, insd nu au fbst
selectali inilial pentru a fi propuEi spre numire in
certificare. In cazul lipsei unui alt candidat sau
niciun candidat dupi desfEqurarea interviului,
depunere a dosarelor cu 20 de zile.
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V. Dispozilii finale

30. Prin derogare de la prevederile pct. 9, prirnul concurs pubric in conditiile
Legii cu privire la organizafiile necomerciale se va inilia in termen de 30 de zile de
la data intrdrii in vigoare a prezentului regulament.

31. Litigiile cu privire la concurs se solulioneazi in instanla de contencios
adrnin istrativ competenti.
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