ANUNȚ
privind demararea concursului public pentru selectarea
a 3 candidați la funcţia de membru al Consiliului pentru prevenirea și
eliminarea discriminării și asigurarea egalității
Comisia parlamentară specială anunță concurs public pentru selectarea a 3 candidați la funcţia de
membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, în legătură cu
expirarea mandatelor actualilor membri la data de 06 iunie 2018. Condiţiile de participare la concurs sunt
descrise în Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului, aprobat la 28 martie 2018.
Candidaţii vor depune dosarele în perioada 21.04.2018 – 20.05.2018, pe adresa: mun. Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 105 (sediul Parlamentului), bir. 909, în zilele lucrătoare, între orele 900 1600 , cu programare prealabilă, persoana responsabilă: Adriana Vîrtosu, tel. 022 / 820564. Termenul
limită pentru depunerea dosarelor este 20 mai 2018, până la ora 1600.
Condiţiile legale care trebuie întrunite de către candidaţi
Persoanele pot înainta candidatura în cazul în care întrunesc condițiile stabilite potrivit Legii nr.
121 din 25 mai 2012.
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.
În acest sens, candidații vor prezenta documentele ce confirmă:
1) Deținerea cetățeniei Republicii Moldova (copia buletinului de identitate și fișei de însoțire);
2) Studii superioare (copia diplomei de studii);
3) Declarația pe propria răspundere conform căreia:
a) nu este membru al vreunui partid politic;
b) manifestă o atitudine tolerantă faţă de grupurile minoritare;
4) Dovada desfășurării unei activități în domeniul apărării drepturilor omului de cel puțin 5 ani
(copia carnetului de muncă, copia diplomelor și/sau certificatelor care adeveresc participarea la
diverse traininguri, etc.);
5) Scrisoare de motivație, în care urmează să se explice de ce persoana este interesată să participe la
concurs și viziunea persoanei asupra activității Consiliului;
6) Candidații pot prezenta o scrisoare de recomandare din partea unei persoane fizice sau juridice
care activează în domeniul drepturilor omului;
7) Curriculum vitae.
În momentul depunerii pachetului de documente, candidații trebuie să prezinte documentele în original
pentru toate documentele depuse în copii.
Anexă:
Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului

