REGULAMENT
cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui candidat
la funcția de membru în Consiliul de Integritate
(aprobat la şedinţa Comisiei juridice, numiri şi imunităţi din 12 octombrie 2016 CJ-6 nr. 279)
I. Dispoziţii generale
1. Concursul de selectare a unui candidat la funcţia de membru în Consiliul de Integritate, este
organizat și desfășurat de Comisia juridică, numiri şi imunităţi (în continuare Comisia) în
conformitate cu art. 12 alin. (1) lit. a) și 44 alin. (2) al Legii nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la
Autoritatea Naţională de Integritate.
2. Comisia asigură păstrarea documentelor concursului atît pe durata desfăşurării concursului,
cît şi pe o perioadă de 12 luni după desfăşurarea acestuia.
3. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se bazează pe următoarele principii:
a) competiţia deschisă, prin asigurarea accesului liber de participare la concurs a oricărei
persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite de participare la concurs;
b) alegerea după merit, prin selectarea, în baza rezultatelor obţinute, a celei mai competente
persoane;
c) asigurarea transparenţei, prin punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor
referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
d) tratamentul egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selectare
obiective şi clar definite, astfel încît orice candidat să aibă şanse egale.
II. Candidatul la funcţia de membru în Consiliul de Integritate
4. La funcţia de membru în Consiliul de Integritate este în drept să candideze persoana care
întruneşte condiţiile stabilite la art.12 alin.(3) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la
Autoritatea Naţională de Integritate.
Poate fi numită în funcţia de membru al Consiliului de Integritate persoana care întruneşte
cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) are capacitatea de exerciţiu deplină;
c) are studii superioare;
d) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de răspundere sau
pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere;
e) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi,
ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
f) în privinţa căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al
conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricţiilor;
g) în privinţa căreia nu există o hotărîre irevocabilă a instanţei de judecată prin care s-a dispus
confiscarea averii nejustificate;
h) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfăşurat vreo
activitate politică;
i) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului
medical de sănătate eliberat în condiţiile legii;
j) cunoaşte limba de stat;
k) nu a fost colaborator operativ sau agent sub acoperire al serviciilor de informaţii, inclusiv
informator al acestor servicii pînă în anul 1991.
5. Dosarul de participare la concurs se depune de către candidat la Secretariatul Comisiei
juridice, numiri şi imunităţi în zilele luni-vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare, pe
adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 105, bir. 926. Persoana responsabilă pentru
recepţionarea dosarelor este dl. Victor MOCANU, tel: 0 22 820535. e-mail:
victor.mocanu@parlament.md. Secretariatul Comisiei juridice, numiri şi imunităţi, tel: 0 22 820524.
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6. Dosarul de participare la concurs include:
1) cererea pentru participare la concurs;
2) curriculum vitae (CV);
3) copia de pe buletinul de identitate;
4) copia de pe diploma de studii superiore sau echivalentul acesteia;
5) copia de pe carnetul de muncă, în cazul în care candidatul deţine carnet de muncă;
6) declaraţia pe proprie răspundere privind întrunirea condiţiilor stabilite la art.12 alin.(3)
lit.e)-h) şi k) din Legea nr.132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate şi
privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele, conform modelului din
anexa la prezentul Regulament;
7) cazierul judiciar;
8) certificatul medical de sănătate;
9) declaraţia de integritate, conform anexei la Legea nr.132 din 17 iunie 2016 cu privire la
Autoritatea Naţională de Integritate;
10) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
7. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate notarial sau se prezintă împreună cu
documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.
8. Dosarul de participare la concurs, care nu conţine toate actele indicate la pct.7 se restituie
imediat candidatului. Dosarul poate fi depus repetat, dacă au fost înlăturate neajunsurile depistate şi
dacă nu a expirat termenul pentru depunerea acestuia.
III. Organizarea şi desfăşurarea concursului
9. Concursul are loc în două etape:
1) selecţia candidaţilor în baza dosarelor depuse;
2) interviul.
10. Comisia plasează pe pagina web oficială a Parlamentului anunţul cu privire la concurs.
11. Termenul de depunere a dosarelor de participare la concurs este de 15 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului cu privire la concurs pe pagina web oficială a Parlamentului.
12. În cazul în care nu a fost depus nici un dosar de participare la concurs sau drept rezultat al
selecţiei candidaţilor în baza dosarelor depuse, nu a fost admis nici un candidat, se anunţă prelungirea
concursului pentru cel mult 15 zile lucrătoare.
13. În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor
de participare la concurs, Comisia solicită Serviciului de Informaţii şi Securitate să verifice şi să
comunice Comisiei dacă candidatul a fost sau nu colaborator operativ, agent sub acoperire sau
informator al serviciilor de informaţii pînă în anul 1991. La solicitarea remisă Serviciului de
Informaţii şi Securitate, Comisia anexează copia de pe declaraţia pe propria răspundere a
candidatului. Rezultatele verificărilor se transmit Comisiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data
solicitării şi se ataşează la dosarul candidatului.
14. Comisia va admite la concurs candidaţii care au depus dosarele complete şi corespund
condiţiilor din prezentul Regulament.
15. Hotărîrea Comisiei cu privire la candidaţii admişi la concursul pentru funcţia de membru
al Consiliului de Integritate (în continuare hotărîrea Comisiei) şi curriculum vitae al candidaţilor
admişi, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data adoptării, se plasează pe pagina web oficială
a Parlamentului.
16. În baza hotărîrii Comisiei candidaţii admişi la concurs vor fi anunţaţi despre data, ora și
locul desfăşurării interviului.
17. Dacă pînă la data desfăşurării interviului se constată că, candidatul admis la interviu nu
întruneşte cel puţin una din condiţiile prevăzute la art.12 alin.(3) lit.e)-h) şi k) din Legea nr.132 din 17
iunie 2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate, acesta este exclus din lista candidaţilor
admişi la interviu şi din concurs, cu informarea acestuia imediat în ziua adoptării de către Comisie a
hotărîrii respective.
18. Candidaţii vor fi intervievați în cadrul unei şedinţe a Comisiei în ordinea depunerii
documentelor de participare la concurs.
19. În caz de neprezentare la interviu, se consideră că, candidatul s-a retras din concurs.
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Anexa
la Regulamentul
cu privire la organizarea
şi desfăşurarea concursului
de selectare a unui candidat
la funcția de membru în
Consiliul de Integritate
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
Subsemnatul(ta) _________________ (numele, prenumele), declar pe proprie răspundere,
sub sancţiunile prevăzute de Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002
pentru falsul în declaraţii, că:
1) nu am fost privat(ă) de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite
activităţi, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
2) în privinţa mea nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al
conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricţiilor;
3) în privinţa mea nu există o hotărîre judecătorească irevocabilă a instanţei de judecată prin
care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;
4) nu sînt şi nu am fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic şi nici nu am
desfăşurat activitate politică;
5) nu am fost colaborator operativ, agent sub acoperire sau informator al serviciilor de
informaţii pînă în anul 1991;
6) copiile de pe documentele prezentate corespund originalelor.
Prin semnarea prezentei declaraţii, îmi exprim acordul de a fi divulgată de către Serviciul de
Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova calitatea mea de colaborator operativ, agent sub
acoperire sau informator al serviciilor de informaţii pînă în anul 1991, în cazul în care această calitate
a existat.
Data: ____________________
Semnătura: _______________
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