Regulamentul
cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selectarea
candidaţilor la funcţia de membru al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea
discriminării şi asigurarea egalităţii

(aprobat la şedinţa din 28 martie 2018 a Comisiei speciale de organizare şi
desfăşurare a concursului public pentru selectarea candidaţilor la funcţia de membru
al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (în
continuare ’’Comisia specială”))

I. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului
1.1. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se bazează pe următoarele
principii:
a) competiţie deschisă şi transparentă, prin asigurarea accesului liber al oricărei
persoane care întruneşte condiţiile necesare;
b) tratament egal, prin aplicarea nediscriminatorie a unor criterii de selectare
obiective şi clar definite, astfel încît toate persoanele să aibă şanse egale;
c) diversitate, prin asigurarea echilibrului de gen şi reprezentării grupurilor
etnice şi minoritare din societate.

II. Condiţiile legale care trebuie întrunite de către candidaţi.
2.1. Persoanele pot înainta candidatura în cazul în care întrunesc condiţiile stabilite
potrivit Legii nr. 121 din 25 mai 2012.
2.2. în componenţa Consiliului poate fi numită orice persoană care:
a) este cetăţean(că) al Republicii Moldova;
b) are studii superioare;
c) nu are apartenenţă politică;

d) dispune de o reputaţie ireproşabilă şi manifestă o atitudine tolerantă faţă de
grupurile minoritare;
e) este persoană cu activitate recunoscută în domeniul apărării drepturilor
omului de cel puţin 5 ani;
f) nu are în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri
cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru
încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din
23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
2.3. în acest sens, candidaţii vor prezenta documentele ce confirmă:
1) Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova (copia buletinului de identitate şi fişei
de însoţire);
2) Studii superioare (copia diplomei de studii);
3) Declaraţia pe propria răspundere conform căreia:
a) nu este membru al vreunui partid politic;
b) manifestă o atitudine tolerantă faţă de grupurile minoritare;
4) Dovada desfăşurării unei activităţi în domeniul apărării drepturilor omului de
cel puţin 5 ani (copia carnetului de muncă, copia diplomelor şi/sau certificatelor
care adeveresc participarea la diverse traininguri, etc.);
5) Scrisoare de motivaţie, în care urmează să se explice de ce persoana este
interesată să participe la concurs şi viziunea persoanei asupra activităţii
Consiliului;
6) Candidaţii pot prezenta o scrisoare de recomandare din partea unei persoane
fizice sau juridice care activează în domeniul drepturilor omului;
7) Curriculum vitae.
2.4. în momentul depunerii pachetului de documente, candidaţii trebuie să prezinte
documentele în original pentru toate documentele depuse în copii.
2.5. Comisia specială va solicita eliberarea certificatului de cazier privind integritatea
profesională a candidaţilor de la Centrul Naţional Anticorupţie şi Serviciul de

Informaţii şi Securitate în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la
ţinerea şi utilizarea cazierului privind integritatea profesională a agenţilor publici
aprobat de Hotărîrea Guvernului Nr. 767 din

19 septembrie 2014 pentru

implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii
profesionale.

III. Desfăşurarea concursului:
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3.1. Cu 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului Comisia specială va plasa
pe pagina web a Parlamentului un anunţ privind concursul public pentru selectarea
candidaţilor la funcţia de membru al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea
discriminării şi asigurarea egalităţii. Prezentul Regulament va fi anexat la anunţul
plasat pe pagina web a Parlamentului.
3.2. Candidaţii la funcţia de membru al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea
discriminării şi asigurarea egalităţii vor depune dosarele pe adresa: mun. Chişinău, bd.
Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 105 (sediul Parlamentului), bir. 909, în perioada
29.03.2018 - 27.04.2018, între orele 900 -

1600, în zilele lucrătoare, persoana

responsabilă Vîrtosu Adriana tel. 022 82 05 64. Dosarele vor fi recepţionate cu
condiţia că acestea vor conţine toate documentele specificate în punctul 2.3.
3.3. Pe pagina web a Parlamentului vor fi publicate curriculum vitae (cu excluderea
datelor cu caracter personal) ale tuturor candidaţilor care au depus dosarele pentru
participare la concurs, pentru consultări publice timp de 2 săptămâni. Comisia
specială va recepţiona avizele referitoare la candidaţi de la părţile interesate.
3.4. După consultările publice, Comisia specială va examina dosarele candidaţilor şi
va lua decizia cu privire la admiterea lor la concurs.

IV. Aprecierea capacităţilor profesionale şi organizatorice ale candidatului.
4.1. Capacităţile profesionale ale candidaţilor vor fi apreciate în cadrul unui interviu
individual, la care vor participa şi reprezentanţii societăţii civile.

4.2. In cadrul interviului, întrebările se vor referi la:
a) Cunoaşterea şi experienţa în domeniul drepturilor omului şi egalităţii;
b) Aplicarea drepturilor omului şi politicii de nediscriminare, căilor de combatere
a fenomenului discriminării în activitatea profesională;
c) Lipsa manifestării atitudinii negative şi diminutive privind drepturile omului
şi/sau a lipsei declaraţiilor şi/sau acţiunilor făcute anterior, care ar submina
indivizibilitatea drepturilor omului pentru fiecare;
d) Calităţile profesionale şi personale aferente funcţiei;
e) Factorii care motivează candidatul.

V. Totalizarea rezultatelor concursului
5.1. Rezultatele concursului, inclusiv numele şi avizele întocmite pentru candidaţii
selectaţi, vor fi evaluate şi anunţate de către Comisia specială în cadrul unei şedinţe
speciale şi publicate imediat pe pagina web a Parlamentului înainte de prezentarea
acestora în plenul Parlamentului.
5.2. Comisia specială va prezenta plenului Parlamentului candidaţii la funcţia de
membru al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea
egalităţii.

Anatolie ZAGORODNÎI,
Preşedinte al Comisiei speciale

