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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului Ministrului Justiției cu privire 

la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea  

concursului pentru selectarea unui membru în Consiliul Institutului 

 Național al Justiției din rîndul  profesorilor titulari de drept 
 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

 

Proiectul Ordinului Ministrului Justiției cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selectarea unui membru în 

Consiliul Institutului Național al Justiției din rîndul  profesorilor titulari de drept a 

fost elaborat de către Ministerul Justiției în vederea executării art. 6, alin. (2) lit. d) al 

Legea nr. 152/2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei. 

 

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite, principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 

Potrivit art. 6, alin. (2) lit. d) al Legea nr. 152/2006 privind Institutul Naţional al 

Justiţiei, Consiliul Institutului este alcătuit din 13 membri, din care un membru, 

profesor titular de drept, desemnat de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova. 

Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, criteriile de selectare a 

candidaţilor se stabilesc prin regulament aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei.  

Astfel, s-a decis elaborarea prezentului proiect care are drept scop reglementarea 

unui mecanism optim de selectare a unui membru în Consiliul Institutului Național al 

Justiției din rîndul  profesorilor titulari, bazat pe principiile transparenței, competiției 

deschise, tratamentului egal. 

Menționăm, că prin promovarea și ulterioara implementare a prevederilor 

prezentului proiect se propune atingerea următoarelor obiective: 

- asigurarea transparenței și accesului candidaților la informația cu privire la 

concurs; 

- asigurarea obiectivității concursului. 

În acest context, proiectul  reglementează  detaliat  modul  de  organizare  și  

desfășurare  a concursului  de  selectarea a membrului, profesor titular de drept al  

Consiliul Institutului Național al Justiției. 

Referitor la entitățile responsabile de organizarea concursului s-a stabilit ca acesta 

va fi organizat de către  Consiliul Rectorilor din Republica Moldova cu suportul 

Institutului Național al Justiției.  

De asemenea, potrivit proiectului ședințele Consiliului Rectorilor în vederea 

desfășurării concursului se vor considera deliberative dacă la acestea vor  participa 

majoritatea membrilor Consiliului Rectorilor, iar deciziile Consiliului Rectorilor se vor 

adopta cu majoritatea membrilor prezenți la ședință.   

Cu privire la organizarea Concursului, menționăm că acesta se va desfășura în 2 

etape: 
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-   examinarea dosarelor de participare la concurs;; 

-  interviul. 

În vederea  asigurării  transparenței  și  accesului  candidaților  la  informația cu  

privire  la concurs, în  proiect este  reglementată expres   modalitatea   de   informare   a 

candidaților și termenele în  care rezultatele concursului se plasează pe pagina web 

oficială a Institutului Național al Justiției. De asemenea, pentru mediatizarea 

desfășurării concursului informația privind organizarea concursului se va  publica și în 

alte surse de informare. 

Concomitent,  proiectul  stabilește expres criteriile  cărora  trebuie  să  corespundă 

candidatul, precum și lista documentelor ce trebuie prezentată de către acesta. 

De asemenea, pentru facilitarea procesului de organizare a concursului, stabilirea 

locației cu privire la depunerea dosarelor de participare la concurs și de desfășurare a  

acestuia, a fost lăsată la decizia președintelui Consiliului Rectorilor. Această informație 

potrivit proiectului urmează a fi indicată în anunțul cu privire la concurs. 

Suplimentar, proiectul stabilește cu exactitate termenele pentru fiecare etapă a 

concursului.  În acest mod vor fi evitate oricare tergiversări. 

 Pentru cazurile în  care, urmare a concursului, cîștigătorul nu a putut fi selectat  

proiectul reglementează posibilitatea prelungirii concursului. 
 

 

3. Fundamentarea economico-financiară 
 

Implementarea acestui proiect nu necesită alocarea resurselor financiare 

suplimentare de la bugetul de stat. Activitatea membrilor Consiliului Rectorilor nu va fi 

remunerată, iar baza tehnico-materială necesară pentru organizarea concursului (de ex: 

sala de ședințe, tehnica de calcul, rechizite de birou, etc.), ar putea fi asigurată de 

Institutul Național al Justiției.    
 

 

4. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în 

vigoare 

Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și 

completarea altor acte normative.  
 

          

5. Avizarea și consultarea publică a proiectului 
 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Ministerului 

Justiţiei (directoriul „Transparenţa decizională”, compartimentul „Proiecte de acte 

normative remise spre coordonare”).  

 

  

 
 

     Secretar de stat      Nicolae EȘANU 


