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mun. Chişinău

Cu privire la aprobarea Regulamentului
cu privire la organizarea şi desfăşurarea
concursului pentru ocuparea funcţiei de
director al Agenţiei de Dezvoltare Regională

în temeiul pct. 21 din Regulamentul-cadru al Agenţiei de Dezvoltare
Regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de
realizare a Legi nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova,
ORDON:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea
concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Agenţiei de Dezvoltare Regională.
2. Se abrogă Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi
Mediului nr. 234p/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al
Agenţiei de Dezvoltare Regională.
3. Prezentul Ordin se publică pe pagina web a Ministerului.
4. Controlul asupra executării prezentului Ordin se atribuie Secretarului general
al ministerului.

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, Chişinău, MD-2012, Tel.: +373 22 250107, Fax: +373 22 234064
E-mail: secretariat@midr.gov.md Web: www.midr.gov.md
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REGULAMENT
cu privire Ia organizarea şi desfăşurarea concursului
pentru ocuparea funcţiei de director al Agenţiei de Dezvoltare Regională
1. Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru
ocuparea funcţiei de director al Agenţiei de Dezvoltare Regională (în continuare ADR), în care Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (în continuare minister) exercită calitatea de fondator (în continuare - Regulament) stabileşte:
a) procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea
funcţiei de director al Agenţiilor de Dezvoltare Regională în care Ministerul
Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale exercită calitatea de fondator (în continuare concurs);
b) condiţiile de participare la concurs;
c) modul de instituire, componenţa şi atribuţiile comisiei de concurs pentru
selectarea candidatului la funcţia de director (în continuare - comisia de concurs).
2. Funcţia de director al ADR se ocupă prin concurs, pentru un termen de 4 ani.
3. Concursul se organizează şi se desfăşoară în baza următoarelor principii:
a) competiţie deschisă, prin informarea societăţii privind funcţiile de conducere
pentru care se organizează concursul, asigurarea accesului liber şi egal de participare
la concurs al oricărei persoane care întruneşte condiţiile stabilite în prezentul
Regulament;
b) competenţă şi merit profesional, prin selectarea celor mai competente
persoane în baza unor criterii clar definite şi a unei proceduri unice de evaluare;
c) imparţialitate, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de
selecţie;
d) transparenţă, prin prezentarea informaţiei referitoare la modul de organizare
şi desfăşurare a concursului tuturor persoanelor interesate;
e) garantarea protejării datelor cu caracter personal ale candidaţilor.
4. Actele administrative emise şi operaţiunile administrative efectuate în cadrul
procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pot fi contestate în condiţiile
Codului administrativ nr. 116/2018.
II. ORGANIZAREA CONCURSULUI
5. Concursul este organizat de Minister prin intermediul comisiei de concurs
creată prin ordinul Ministrului.
6. în termen de cel mult 10 zile din momentul emiterii ordinului cu privire la
iniţierea concursului, secretarul comisiei de concurs va prezenta spre publicare pe
pagina web a Ministerului şi în reţelele de socializare anunţul privind organizarea şi
desfăşurarea concursului, care va conţine date despre organizator, denumirea funcţiei
pentru care este organizat concursul, sursa de obţinere a informaţiei suplimentare,
precum şi informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului.

Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea concursului este prezentat
Serviciului resurse umane de către Direcţia politici de dezvoltare regională.
7. Anunţul privind condiţiile de desfăşurare a concursului conţine în mod
obligatoriu:
1) denumirea şi sediul organizatorului concursului;
2) denumirea, scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei pentru care se organizează
concursul;
3) condiţiile de participare la concurs;
4) actele ce urmează a fi prezentate;
5) modalitatea de depunere a actelor;
6) bibliografia de concurs;
7) data-limită de depunere a actelor;
8) datele de contact, persoana responsabilă de oferirea informaţiilor
suplimentare şi de primire a actelor (numărul de telefon, adresa de e-mail şi poştală).
8. Cheltuielile pentru organizarea concursului (publicarea anunţului,
informaţiei privind concursul) sunt suportate de organizatorul concursului.
Cheltuielile pentru participare la concurs (deplasarea la locul de desfăşurare a
concursului, cazarea, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de
pe acte etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.
9. La funcţia de director al ADR poate candida persoana care întruneşte
cumulativ următoarele condiţii:
1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
2) are capacitate deplină de exerciţiu;
3) are studii superioare în cel puţin unul din următoarele domenii: economic,
juridic, management, administraţie publică;
4) cunoaşte limba de stat;
5) nu are antecedente penale nestinse;
6) este apt de muncă.
Experienţa managerială în domeniul de activitate specific sau în domeniile
menţionate la subpct. 3) constituie un avantaj.
10. Candidatul pentru ocuparea funcţiei de director al ADR (în continuare candidat), în termenul indicat în anunţ, depune personal sau prin reprezentant
împuternicit, pe suport de hârtie sau prin e-mail, secretarului comisiei, indicat în
anunţ, dosarul de concurs care conţine următoarele acte obligatorii:
1) cererea de participare la concurs, conform anexei nr. 1 la prezentul
Regulament;
2) scrisoarea de motivaţie;
3) curriculum vitae (CV) perfectat după modelul Europass;
4) copia actului de identitate;
5) copiile diplomelor de studii;
6) copia carnetului de muncă sau, după caz, actelor care atestă vechimea în
muncă şi ocuparea funcţiilor respective;
7) certificat de cazier judiciar;
8) proiectul managerial, pentru 4 ani;
9) acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
j

11. Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante,
inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă formarea profesională,
performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor/
proiectelor naţionale sau internaţionale, certificate de absolvire a cursurilor sau
stagiilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare, lista publicaţiilor
ştiinţifice etc.
12. Copiile actelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă
împreună cu actele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
13. în cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail,
prevederile pct. 12 se aplică la data desfăşurării interviului, sub sancţiunea respingerii
dosarului de concurs.
14. Data-limită de depunere a actelor nu poate fi mai mică de 20 zile
calendaristice din ziua publicării anunţului.
15. Cererile de participare la concurs depuse după data-limită se resping de
către comisia de concurs prin intermediul secretarului comisiei.
16. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. în
acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul
actului în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat
învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţie.
9
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III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
9

17. Concursul constă în două etape succesive:
1) examinarea dosarelor de concurs;
2) interviul.
La interviu se prezintă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa de examinare
a dosarelor de concurs.
18. Factorii de evaluare pentru probele din concurs:
1) examinarea dosarelor de concurs are ca scop verificarea îndeplinirii
condiţiilor de participare la concurs;
2) aprecierea prestaţiei candidatului la interviu se realizează prin evaluarea prin
sistemul de puncte de la 1-10 separat de fiecare membru al comisiei de concurs la
următoarele criterii (domenii de întrebări):
a) proiectului managerial;
b) cunoaşterea specificului de organizare şi funcţionare al ADR ;
c) factorii care motivează candidatul;
d) calităţile personale aferente funcţiei;
e) calităţile profesionale aferente funcţiei;
f) stilul de conducere.
Nota de promovare a interviului din cadrul concursului este nota 6.
19. Comisia de concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la termenul-limită de
depunere a dosarelor, examinează dosarele candidaţilor şi aprobă lista candidaţilor
admişi la concurs, în corespundere cu condiţiile de participare şi lista actelor depuse.
20. Secretarul comisiei de concurs plasează lista candidaţilor admişi la concurs
pe pagina-web a Ministerului, precum şi comunică candidaţilor neadmişi la concurs
motivul respingerii dosarului prin telefon sau prin e-mail.
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21. In termen 5 zile lucrătoare de la examinarea dosarelor de participare la
concurs, preşedintele comisiei de concurs stabileşte data, ora şi locul desfăşurării
interviului.
22. Secretarul comisiei de concurs, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită
de desfăşurare a interviului, plasează pe pagina-web a Ministerului informaţia cu
privire la data, ora şi locul desfăşurării interviului şi concomitent, anunţă candidaţii
prin e-mail sau telefon.
23. Interviul începe cu prezentarea de către candidat a proiectului managerial al
instituţiei publice.
24. Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului.
25. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opţiunea politică a candidatului,
religie, etnie, starea materială, origine socială sau alte întrebări care pot fi considerate
discriminatorii.
26. Fiecare membru al comisiei de concurs completează Tabelul de înregistrare
a rezultatelor interviului (Anexa nr. 2).
27. Nota finală la concurs reprezintă media aritmetică a acordate de fiecare
membru al comisiei în cadrul interviului (anexa nr.3) şi se consemnează într-un
proces-verbal.
28. Candidatul care a obţinut cea mai mare notă finală, dar nu mai mică de 6,
se consideră învingător al concursului.
In cazul obţinerii unor note finale egale, comisia de concurs departajează
candidaţii conform gradului de corespundere condiţiilor de participare la concurs, în
baza actelor din dosarul de concurs.
29. Rezultatele concursului se plasează pe pagina web a Ministerului. Se
consideră că rezultatele concursului au fost comunicate la data afişării acestora pe
pagina web a Ministerului.
30. în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, secretarul
comisiei întocmeşte procesul-verbal.
31. Numirea în funcţie a directorului ales prin concurs se dispune de către
Minister în baza procesului-verbal al comisiei de concurs.
32. în cazul în care a depus dosarul un singur candidat, termenul-limită de
depunere a dosarelor se prelungeşte cu cel puţin 10 zile calendaristice.
33. în cazul în care după prelungirea termenului de depunere a dosarelor este
un singur candidat admis, concursul continuă cu un singur candidat, conform
procedurii stabilite.
34. Concursul se anunţă repetat în cazul în care:
1) nu au fost depuse cereri de participare la concurs în termenul stabilit;
2) nu este nici un candidat admis la concurs;
3) după examinarea dosarelor, nu poate fi admis nici un candidat;
4) după examinarea dosarelor, la concurs poate fi admis doar un singur
candidat;
5) candidatul declarat învingător a refuzat angajarea şi nu există un alt candidat
care a promovat concursul;
6) Ministrul a retras decizia comisiei de concurs privind aprobarea rezultatelor
concursului.
/V

35. Dacă după anunţarea repetată a concursului, în urma examinării dosarelor,
a fost admis un singur candidat concursul se desfăşoară conform procedurii stabilite.
36. In cazul în care directorul nu a fost desemnat nici după prelungirea
concursului, Ministerul numeşte, directorul interimar al IP ADR, cu asigurarea
desfăşurării în acest timp a unui nou concurs.
/V

IV. INSTITUIREA, COMPONENŢA ŞI ATRIBUŢIILE
COMISIEI DE CONCURS
37. Comisia de concurs este instituită, prin ordinul Ministrului şi este
constituită din 5 membri, 4 reprezentanţi ai Ministerului şi un reprezentant al
Consiliului Regional pentru Dezvoltare respectiv.
38. Membrul comisiei de concurs se află în conflict de interese dacă:
1) este candidat la ocuparea funcţiei de director, având calitatea de membru al
comisiei de concurs;
2) se află în una din situaţiile prevăzute de art. 49-50 din Codul administrativ
nr. 116/2018.
39. In cazul existenţei unui conflict de interese specificat în pct.38, membrul
comisiei de concurs va depune o declaraţie de abţinere, informând imediat despre
aceasta preşedintele comisiei de concurs.
40. Comisia de concurs va decide suspendarea participării la activitatea
comisiei a membrului care se află în conflict de interese.
41. Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoană interesată, din
momentul iniţierii procedurii de organizare a concursului.
42. Comisia de concurs are următoarele atribuţii:
a) verifică întrunirea condiţiilor de participare la concurs de către candidaţi;
b) evaluează dosarele şi prestaţiile candidaţilor la interviu;
c) emite decizii cu privire la desfăşurarea şi rezultatele concursului.
43. Şedinţele comisiei de concurs se consideră deliberative, dacă la ele
participă cel puţin 2/3 din membrii desemnaţi.
44. Şedinţele comisiei de concurs se consemnează în proces-verbal de către
secretarul comisiei de concurs.
45. Preşedintele comisiei de concurs stabileşte ordinea de zi şi conduce
şedinţele comisiei.
46. Membrii comisiei de concurs au obligaţia de a participa la şedinţele
comisiei.
47. Secretarul comisiei de concurs este un angajat al subdiviziunii resurse
umane a Ministerului şi este cu drept de vot.
48. Secretarul comisiei de concurs exercită următoarele atribuţii:
a) asigură publicarea anunţului şi informaţiei despre concurs prin intermediul
subdiviziunii responsabile de publicare;
b) primeşte şi gestionează dosarele de concurs ale candidaţilor şi asigură
comunicarea cu aceştia;
c) verifică integritatea actelor dosarului de concurs;
d) întocmeşte ordinea de zi, procesele-verbale ale şedinţelor;
e) asigură comunicarea rezultatelor concursului şi publicarea acestora în modul
stabilit de prezentul Regulament.
/V
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Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la organizarea
şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de
director al Agenţiei de Dezvoltare Regională

Comisiei de concurs

Cerere de participare Ia concurs
Subsemnatul

.........................................................

cu

domiciliul

în

solicit participarea la concursul pentru ocuparea funcţiei de director al Instituţiei
Publice ’’Agenţia de Dezvoltare Regională”
La data depunerii, dosarul de concurs a re .......file şi conţine următoarele acte:
Nr.
d/o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Semnătura
Data

Cuprinsul dosarului de concurs

Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la organizarea
şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de
director al Agenţiei de Dezvoltare Regională

T abel
de în re g is tra re a re z u lta te lo r in te rv iu lu i la fu n c ţia de d ire c to r al A g e n ţie i de D e zvoltare R egională

Nota
medie

Domenii de întrebări
Nr.
d/o

Numele, prenumele
candidatului

Proiectul
managerial

Cunoaşterea
specificului de
organizare şi
funcţionare a ADR

Factorii care
motivează
candidatul

Calităţile
personale
aferente funcţiei

1

2

3

/ n u m e le / p r e n u m e le /

/s e m n ă tu r a /

/d a ta /

Calităţile
profesionale
aferente funcţiei

Stilul de
conducere

Anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la organizarea
şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de
director al Agenţiei de Dezvoltare Regională
C O M IS IA D E C O N C U R S

T ab el
g en eralizat de în re g istra re a rezu lta telo r in terv iu lu i la fu n cţia de d irector al A g en ţiei de D ezvoltare R egion ală

M em b rii C om isiei

N r.
d/o

N ota m ed ie

N u m ele, p ren u m ele can d id atu lu i

finală
N ote e m ed ii ale m em b rilor C om isiei de con cu rs

1
2
3

P reşed in tele C o m isiei

Membrii Comisiei

C om en tarii

lg

Lilia DABIJA"
al Ministerului
retar
urii qi Dezvoltirii Regionale
lr
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u implementarea politicii de dezvoltare resionald in regiunea de
urmdtoarele atribulii :

ganizeazd activ itatea
[iei gi gestioneaz[ patlimoniul acesteia;
genliei cu Consiliul Rggional qi prezintd acestuia rapoartele
asigurd colaborarea

or

b)
necesare;

c) asigurd executarea deci iilor Consiliului Regionali
d) consolid eazd caPacitdl e funclionale ale Agenliei, ale partenerilor qi ale altor agenli
economici din regiune;
e) reprezintd Agenfia in
sectorului privat, cu alte terfe Pe
0 incheie contracte, acord
g) nume$te in funcfie, Pe
h) asigurS respectarea legi
i) exercitd alte atribulii in
Cerinle

fuld

de candidali:

l) deline cetdfenia

RePub

iMoldova;

exerci!iu;
juriclio,
3) are studii suPerioare in cel pulin unul din ulmdtoarele domenii: economic,
management, adm inistralie Publi
4) cunoaqte limba de stat;
5) nu are antecedente Pen le nestinse;
6) este aPt de munc6.

2) are capacitate dePlind

Dosarul pentru concurs vil con!
1) cererea de particiPare la co

2) scrisoarea de motivalie;
3) curriculum vitae (CV) Per
4) copia actului de identitate;
5) copiile diplomelor de studii;
6) copia carnetului de muncd
funcli ilor respective ;
7) certificat de cazier judiciar;
8) proiectul managerial, Pentru

, conform anexei nr. 1 la Regulament;

dup[ modelul EuroPass;
dupd caz, actolor caro atestA vechimea in munc6

;i

ocuparea

9) acord cu privire la prelucrarea

Copiile documentelor
documentele originale, pentru a

elor cu caractet:person4l.
tate pot fi autentificate de notar sau se prezirtd impreund cu
ifi ca veridicitatea lor.

Dosarul urmeazdafi
la Serviciul resurse umano. .Ministerul Infrastructurii gi Dezvoltdrii
Regionale, la adresa: mun. Chiqi
Piafa Marii Adundri Nationale 1, Casa Guvernului, Chiqindu,
MD-20I2.Ia adresa de e-mail:
Persoana de contact: dna A
pagina- web: www.midr. gov.md.

Termenul

limiti de depu

a dosarului

- 30 iunie 2022, ora 15.00.
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