
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la 

concursulpentrunumireaconducătorilorautoritățilorpublicecu funcții de 

control 

 

Numeleiniţiatoruluişi a autorului, precumşi a 

participanţilorlaelaborareaproiectului. Scopulșiobiectiveleurmărite. 

Urmare a indicației Guvernului nr. 1221-165 din 15 iulie 2015 privind 

elaborarea proiectului Regulamentuluide organizare a concursurilor pentru numirea 

conducătorilor autorităților și instituțiilor cu funcții de control în vederea 

impulsionării promovării inițiativelor anticorupție, Ministerul Justiției promovează 

proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la 

concursulpentrunumireaconducătorilorautoritățilorpublicecu funcții de control. 

Acestproiectaredreptscopnumirea în bază de concurs a conducătorilor 

autorităților publice cu funcții de control, subordonate ministerelor și altor 

autorități administrative centrale din subordinea Guvernului, pentru a asigura: 

a) informareapopulaţieiprivindfuncţiilepublicevacanteşi/sautemporarvacante, 

asigurareaposibilităţiideparticipareliberălaconcurspentrucaoricecetăţeansă-

şipoatărealizadreptullaocupareauneifuncţiipublice; 

b) selectarea  celormaicompetentepersoaneînbazaunorcriteriiclardefiniteşi a 

uneiproceduriunicedeevaluare; 

c) asigurareaaccesuluilafuncţiapublică a 

oricăreipersoanecareîndeplineştecondiţiilestabilitedelege, 

fărădiscriminarepemotivedesex, vîrstă, rasă, etnie, religie, opţiunepolitică și alte 

motive similare; 

d) prezentareainformaţiilorreferitoarelamoduldeorganizareşidesfăşurare a 

concursuluituturorpersoanelorinteresate; 

e)eficacitateînatingereaobiectivelorautorității administrative cu funcții de 

control şirealizareasarcinilorstabilite; 

f) gestionareînmodeconomic a proprietăţiipubliceşiutilizareeficientă a 

fondurilorpublicealocate. 

Expunereaproblemelorabordateînproiectprinprismacadruluinormativînvigoa

re, argumentareanecesităţiidereglementare, evidenţiereaelementelornoi 

Prin proiectul hotărîrii de Guvern se propune spre aprobare Regulamentul cu 

privire la ocuparea prin concurs a funcției de conducător al autorităților publice cu 

funcții de control din subordinea Guvernului și Lista autorităților publice cu funcții 

de control din subordinea Guvernului, ai căror conducători vor fi numiți în bază de 

concurs. 

De asemenea proiectul hotărîrii de Guvern stabilește expres, că ocuparea 

funcției publice de conducător al autorității publice cu funcții de control din 

subordinea ministerelor și altor autorități administrative centrale subordonate 

Guvernului se face în bază de concurs. 

În acest sens, art. 28 alin. (2) din Legea nr. 158-XVi din 4 iulie 2008 cu 

privire la funcția publică și statutul funcționarului public prevede: 

„Concursulseorganizează, deregulă, dupăaplicareamodalităţilordeocupare a 

funcţieipublicespecificatelaalin.(1) lit.b) (promovare)şi c) (transfer).” 



Totodată, constatăm, că funcția de conducător al unei autoritățipublice nu 

paote fi ocupată prin transfer sau promovare în virtutea următoarelor considerente: 

a) Potrivit art. 48 alin. (1) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008, transferul, 

camodalitate a modificăriiraporturilordeserviciu, 

arelocîntresubdiviziunileinterioarealeaceleiaşiautorităţipublice. Alin. (6) al 

aceluiași articol stabilește, că transferulîninteresulserviciuluisefaceîntr-o 

funcţiepublicăechivalentăcufuncţiapublicădeţinutădefuncţionarulpublic. 

Respectiv, transferul nu poate fi operat deoarece în cadrul autorității publice 

nu există și nu pot exista două funcții de conducător al autorității publice. 

b) Conform art. 45 alin. (3)din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008, 

promovareafuncţionaruluipublicseefectueazăîntemeiulactuluiadministrativcorespun

zătordenumireemisdecătreconducătorulautorităţiipublicerespective, 

avîndacordulscrisalfuncţionaruluipublic. 

Astfel, promovarea este o procedură aplicabilă în cadrul unei autorități 

publice, care se dispune de conducătorul acestei autorități și, deducem că 

conducătorul autorității publice nu poate să promoveze un funcționar în funcția pe 

care o deține, în condiția în care conducătorul autorității publice nu are și nu 

trebuie să dețină asemenea competențe de numire. 

În același timp, funcția de conducător al autorității publice nu este concepută 

ca o funcție de carieră, la care s-ar putea accede prin parcurgerea anumitor trepte 

ierarhice. 

2. Necesitatea adoptării unui Regulament cu privire la ocuparea prin concurs a 

funcției de conducător al autorităților publice cu funcții de control din subordinea 

Guvernului (în continuarea - Regulament), distinct de cel aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, este determinată de următorii factori: 

a) pentru a spori gradul de transparență al concursului pentru funcția de 

conducător al autorității publice cu funcții de control, s-a decis implicarea 

reprezentanților societății civile în calitate de membri ai comisiei de concurs. 

Astfel, Regulamentul prevede, în capitolul II, un mecanism special de 

constituire și o componență specifică a comisiei de concurs. 

Comisia de concurs se constituie și își desfășoară activitatea doar pentru 

perioada desfășurării concursului pentru funcția publică de conducător al autorității 

publice cu funcții de control. 

Comisia de concurs este alcătuită din 4 membri și 4 membri supleanți 

desemnați de autoritatea publică organizatoare a concursului și 3 membri – 

reprezentanți ai 3 organizații necomerciale, selectate și desemnate de Consiliul 

Național de Participare. 

Capitolul II prevede modalitatea de selectare și desemnarea a celor 3 

reprezentanți ai societății civile. 

b) au fost separate atribuțiile conducătorului autorității publice organizatoare 

a concursului (ministerul sau autoritatea administrativă centrală în subordinea 

căreia se află autoritatea publică cu funcții de control) de atribuțiile 

persoanei/organului cu competențe de numire, pentru situațiile în care 

conducătorul autorității publice organizatoare a concursului nu are competența de 

numire în funcția respectivă. 

c) a fost exclusă obligația de prezentare a certificatului medical, deoarece 



pentru funcția de conducător al unei autorități publice cu funcții de control nu sunt 

stabilite cerințe speciale de sănătate. 

d) a fost ajustată bibliografia concursului, specificîndu-se necesitatea 

includerii documentelor de politici, ținînd cont de specificul funcției publice pentru 

care se organizează concursul. 

e) cuprinsul și modul de evaluare a probei scrise au fost elaborate ținînd cont 

de specificul funcției publice de conducător al autorității publice cu funcții de 

control. 

f) a fost reglementat mecanismul de soluționare a conflictelor de interese, 

inclusiv  situația aflării unui din reprezentanții societății civile în conflict de 

interese. 

Lista autorităților publice cu funcții de control din subordinea Guvernului, 

conducătorii cărora vor fi numiți în bază de concurs, a fost întocmită reieșind din 

competența și atribuțiile autorităților publice aflate în subordinea ministerelor și 

altor autorități administrative centrale din subordinea Guvernului. 

Fundamentareaeconomico-financiară 

ImplementareaprezentuluiproiectdeHotărîredeGuvernnunecesităcheltuielifina

nciaresaudealtănatură. 

Moduldeincorporare a proiectuluiînsistemulactelornormativeînvigoare, 

actelenormativecaretrebuieelaboratesaumodificate 

Proiectulhotărîriide Guvernnu implicămodificareasaucompletareaaltoracte 

normative. 

Consultarea publică a proiectului 

În scopulrespectăriiprevederilorLegiinr.239-XVI din 13 noiembrie2008 

privindtransparenţaînprocesuldecizional, proiectulhotărîrii de Guvern a 

fostplasatpepagina web aMinisteruluiJustiţiei (directoriul 

„Transparenţadecizională”, compartimentul „proiectedeactenormative 

remisesprecoordonare”). 

 

 

 

 Viceministru     Nicolae EȘANU 


