
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 
privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008  
cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public 

------------------------------------------------------------ 

În temeiul Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul 

funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-

232, art.840), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în

aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul 

funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55-56, 

art.249), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) pe tot parcursul textului, cuvintele „competiția CV-urilor”, la orice

formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „competiția dosarelor,” la forma 

gramaticală corespunzătoare;

2) la punctul 11:

la litera a¹), textul „scrisoarea de motivare și curriculum vitae (CV)” se 

substituie cu textul „conceptul de dezvoltare instituțională, care reflectă viziunea 

candidatului asupra priorităților și direcțiilor principale de dezvoltare ale 

autorității publice și nu va depăși 2 pagini”; 

litera d) va avea următorul cuprins: 

„d) documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de 

muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 

1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative)”; 

3) punctul 18 va avea următorul cuprins:

„18. Concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere de nivel 

superior include competiția dosarelor și interviul, iar pentru ocuparea funcției 
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publice de conducere și a funcției publice de execuție – proba scrisă și 

interviul.”; 

4) la punctul 18¹ propoziția a doua va avea următorul cuprins „Competiția

dosarelor constă în selectarea de către comisia de concurs a 

candidatului/candidaților pentru funcția publică de conducere de nivel superior în 

baza dosarelor depuse și aprecierii conceptului de dezvoltare instituțională, 

experienței și reputației, care se va face prin sistemul de puncte de la 1 la 10, 

separat de către fiecare membru al comisiei de concurs.”; 

5) la punctul 20 litera b) va avea următorul cuprins:

„b) 2-3 însărcinări practice pentru funcțiile publice de conducere 

(planificarea unei sarcini concrete, pregătirea unei ședințe cu un anumit subiect, 

elaborarea unui proiect de decizie, analiza și/sau soluționarea unui studiu de caz 

etc.); 2-3 însărcinări practice pentru funcțiile publice de execuție (întocmirea 

și/sau redactarea diferitor tipuri de scrisori, indicații, proiecte de rapoarte, de 

decizii etc.).”; 

6) la punctul 29, propoziția a doua se exclude;

7) punctul 31 va avea următorul cuprins:

„31. Interviul se susține nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data 

susținerii probei scrise sau de la data desfășurării competiției dosarelor pentru 

funcțiile publice de conducere de nivel superior. Lista candidaților admiși la 

interviu, data, ora, locul și formatul interviului se plasează pe pagina web oficială 

a autorității publice și pe panoul informațional de la sediul autorității publice. 

Concomitent, candidații sunt anunțați personal despre data, ora, locul și formatul 

desfășurării interviului prin e-mail/telefon.”; 

8) punctul 33 va avea următorul cuprins:

„33. Întrebările de bază servesc pentru obținerea informației cu privire la: 

a) conceptul de dezvoltare instituțională pentru funcțiile publice de

conducere de nivel superior; 

b) competențele, calitățile profesionale și personale aferente funcției;

c) factorii care motivează și demotivează candidatul;

d) comportamentul în diferite situații, inclusiv în situații de criză etc.”;

9) la punctul 38, propoziția a doua va avea următorul cuprins „În cazul

concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere de nivel superior, 

media aritmetică a notelor finale obținute la competiția dosarelor și la interviu se 

consideră nota finală la concurs.”;

10) anexa va avea următorul cuprins:”,
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       „Anexă

  la Regulamentul cu privire la ocuparea 

  funcției publice prin concurs 

FORMULAR 

de participare la concursul pentru ocuparea  funcţiei publice 

Autoritatea publică __________________________________________________________ 

Funcţia publică solicitată _____________________________________________________ 

I. Date generale 

Nume Prenume 

Data naşterii Domiciliu 

Cetăţenia 

(inclusiv a altor state) 

Telefon  serviciu – 

domiciliu – 

mobil  – 

E-mail

Codul și adresa 

poștală  

II. Educaţie

Studii superioare, de licență sau echivalente (ciclul I): 

Nr. 

crt. 

Perioada Instituția, localizarea, facultatea Specialitatea obţinută. 

Diplomă/certificat 

Studii superioare de masterat și/sau doctorat (ciclul II, ciclul III): 

Nr. 

crt. 

Perioada Instituția, localizarea, facultatea Specialitatea, titlul obţinut. 

Diplomă/certificat 

Cursuri de perfecționare/specializare relevante: 

Nr. 

crt. 

Perioada Instituția, localizarea Denumirea cursului Diplomă/certificat 

Titluri ştiinţifice 

Lucrări ştiinţifice, brevete de 

invenţie, publicaţii etc. 
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Apartenența la organizații / 

asociații profesionale, 

participarea în grupuri 

naționale de lucru etc. 

III. Experienţa de muncă

Vechimea în serviciul public 

Vechimea în domeniul funcției publice vacante 

Experienţa de muncă în domeniul funcţiei publice vacante (începând cu cea recentă)* 

Perioada Organizația, localizarea. Postul deţinut Atribuțiile și responsabilitățile de bază 

* La necesitate, se adaugă secțiuni suplimentare

IV. Competențe (autoevaluare)

Abilități manageriale  

(se completează pentru funcția publică de conducere de nivel superior și de conducere) 

Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

Planificarea activității 

Organizarea și coordonarea 

Monitorizarea, evaluarea și raportarea 

Luarea deciziilor 

Soluționarea problemelor 

Managementul resurselor umane 

Managementul schimbărilor 

Altele (specificați): 

Abilități profesionale generice 
Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

Comunicarea interpersonală 

Soluționarea de conflicte 

Lucrul în echipă 

Managementul timpului 

Altele (specificați): 

Atitudini/comportamente 
Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

Integritate 

Orientare spre respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 

Orientare spre rezultat și calitate 

Spirit de inițiativă 

Flexibilitate 

Orientare spre dezvoltare profesională continuă 

Rezistență la stres 

Altele (specificați): 
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V. Nivel de cunoaștere a limbilor 

Denumirea limbii 

Calificativ de cunoaștere  

(conform Cadrului European Comun de Referință pentru cunoașterea unei Limbi) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

VI. Competențe digitale

Programe/Aplicații 
Nivel de utilizare 

începător intermediar avansat 

MS Word 

PowerPoint 

Excel 

Internet 

Altele (specificați): 

VII. Relaţii de rudenie

Relaţii de rudenie cu 

funcționarii autorității publice 

organizatoare a concursului 

și/sau autorității în care s-a 

anunțat funcția publică vacantă 

VIII. Recomandări

Nr. Nume, prenume Organizaţia, postul deţinut Tel., e-mail 

1. 

2. 

3. 

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sunt veridice. Accept dreptul 

autorităţii publice de a verifica datele din formular și din documentele prezentate. 

data completării formularului semnătura” 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 
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NOTA INFORMATIVĂ 
cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.201/2009  

privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la 
funcția publică şi statutul funcționarului public 

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

 Cancelaria de Stat 

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

urmărite 

Proiectul este promovat în conformitate cu art.29 alin.4) din Legea nr.158/2008 

cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și întru exercitarea 

atribuției Cancelariei de Stat de asigurare și realizare a politicii statului în domeniul 

managementului funcției publice și al funcționarilor publici. 

Scopul proiectului constă în instituirea unui mecanism de organizare și 

desfășurare a concursului relevant procesului de recrutare și selectare a funcționarilor 

publici de conducere de nivel superior.  

Experiența concursurilor desfășurate anterior a reliefat necesitatea de 

modificare/adaptare a procedurilor date, deplasînd accentul pe utilizarea în acest 

proces a probelor pertinente specificului funcției și cerințelor față de candidații la 

funcții manageriale de nivel înalt. 

Astfel, proiectul vine cu o abordare echilibrată a procedurii speciale de recrutare 

și selectare a candidaților pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de nivel 

superior. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Prezentul proiect nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii 

Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Proiectul prevede modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.201/2009 

privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu 

privire la funcția publică şi statutul funcționarului public, după cum urmează: 

- Modificarea actelor necesare pentru dosarul de concurs în cazul ocupării 

funcției publice de conducere de nivel superior; 

- Excluderea probei scrise ca etapă a concursului de ocupare a funcțiilor 

publice de conducere de nivel superior; 

-  Includerea necesității prezentării de către candidați a Conceptului de 

dezvoltare instituțională; 

- Revizuirea Formularului de participare din Anexa la Regulament. 

Ajustările propuse vin să optimizeze procesul de ocupare a funcțiilor 

publice de conducere de nivel superior, prin selectarea celor mai potriviți 

candidați în baza principiilor competiției deschise bazate pe merit profesional. 

Totodată, se propune intrarea în vigoare a actului normativ la data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, necesitatea este condiționată de numărul 

crescut de solicitări din partea autorităților publice centrale de demarare a 
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concursurilor de ocupare a funcțiilor publice de conducere de nivel superior.  

În contextul reorganizării recente a unui șir de ministere, precum și a necesității 

de suplinire a funcțiilor-cheie pentru organizarea activității instituționale se cer 

întreprinse măsuri eficiente în termeni restrînși. Mai mult ca atât, urmează de ținut 

cont că procedura de selectare durează cel puțin 30 de zile. 
 

5. Fundamentarea economico-financiară  

Proiectul nu necesită cheltuieli suplimentare din contul mijloacelor bugetare pentru 

implementarea acestuia. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

Ca rezultat al aprobării proiectului nu va fi necesar de modificat sau abrogat 

careva acte normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr.100/2017 cu privire la actele 

normative și Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, pe pagina 

web a Cancelariei de Stat (www.cancelaria.gov.md), secțiunea – Transparența 

decizională, este asigurată plasarea proiectului de act normativ. 

 

 

 

 

Secretar general adjunct  

al Guvernului                     /semnat electronic/               Roman CAZAN 

 

 

 
 

 

 

http://www.cancelaria.gov.md/



