
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2022 

Chișinău 
 

 

 

 

Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 201/2009  

privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008  

cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public 

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

 

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

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

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

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul 

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

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

1) în denumire și pe tot parcursul textului, textul „Legea nr. 158-XVI din 

4 iulie 2008”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Legea 

nr. 158/2008”, la forma gramaticală corespunzătoare; 
 

2) în anexa nr. 1: 

a) la punctul 11, litera a¹) se completează cu textul „sau a funcției publice 

de conducere de conducător și adjunct al conducătorului organului din subordinea 

ministerelor și altor autorități administrative”; 
 

b) punctul 13 va avea următorul cuprins:  

 „13. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, 

prevederile pct.12 se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului sau 

interviului în cazul ocupării funcției publice de conducere de nivel superior sau a 

funcției publice de conducere de conducător și adjunct al conducătorului organului 

din subordinea ministerelor și altor autorități administrative, sub sancțiunea 

respingerii dosarului de concurs.”; 
 

c) punctul 14 va avea următorul cuprins: 
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„14. Certificatul medical, cazierul judiciar și documentele ce atestă 

experiența profesională sau, după caz, prestarea voluntariatului pot fi înlocuite cu 

declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să 

completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 

10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii 

actului administrativ de numire.”; 
 

d) punctul 18 va avea următorul cuprins: 

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

superior și pentru ocuparea funcției publice de conducere de conducător și adjunct 

al conducătorului organului din subordinea ministerelor și altor autorități 

administrative, include competiția dosarelor și interviul, iar pentru ocuparea 

celorlalte funcții publice de conducere și a funcției publice de execuție – proba 

scrisă și interviul.”; 
  
e) la punctul 18¹, enunțul al doilea 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 sau 

pentru funcția publică de conducere de conducător și adjunct al conducătorului 

organului din subordinea ministerelor și altor autorități administrative, 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.”; 
 

f) la punctul 31, primul enunț 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 sau pentru funcțiile publice de conducere 

de conducător și adjunct al conducătorului organului din subordinea ministerelor 

și altor autorități administrative.”; 
 

g) punctul 33 va avea următorul cuprins: 

 „33. Întrebările de bază pentru funcțiile publice de conducere de nivel 

superior și funcțiile publice de conducere de conducător și adjunct al 

conducătorului organului din subordinea ministerelor și altor autorități 

administrative, servesc pentru obținerea informației cu privire la: 

a) conceptul de dezvoltare instituțională; 

b) motivația de accedere în funcția publică; 

c) competența managerială; 

d) experiența și competența profesională; 

e) autocontrol și rezistență la stres; 

f) etica profesională și buna reputație etc.”; 
 

h) punctul 34 va avea următorul cuprins: 
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 „34. Întrebările de bază pentru funcțiile publice de conducere și de execuție 

servesc pentru obținerea informației cu privire la: 

a) motivația de accedere în funcția publică; 

b) experiența și competența profesională; 

c) gândirea analitică/critică; 

d) exprimarea clară și logică; 

e) calitățile profesionale și personale; 

f) etica profesională și buna reputație etc.”; 
 

i) la punctul 37, ultimul enunț va avea următorul cuprins:  

 „În cazul concursurilor pentru ocuparea unei funcții publice de conducere 

de nivel superior sau a unei funcții publice de conducere de conducător și adjunct 

al conducătorului organului din subordinea ministerelor și altor autorități 

administrative sunt excluși din concurs candidații care au obținut la interviu nota 

finală mai jos de 7,5.”; 
 

j) la punctul 38, propoziția a doua va avea următorul cuprins: 

 „În cazul concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere de 

nivel superior sau a unei funcții publice de conducere de conducător și adjunct al 

conducătorului organului din subordinea ministerelor și altor autorități 

administrative, media aritmetică a notelor finale obținute la competiția dosarelor 

și la interviu se consideră nota finală la concurs.” 

 

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 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 

  
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 revizuirea mecanismului de organizare și desfășurare a 
concursului pentru categoria funcționarilor publici de conducere, prevăzuți în art.9, 
lit.a) din Legea nr.158/2008, și anume a conducătorilor şi adjuncților conducătorului 
organului din subordinea ministerelor şi altor autorităţi administrative. 
Experiența concursurilor desfășurare anterior a reiterat necesitatea de modificare și 
adaptare a procedurii de recrutare și selectare la specificul postului, procesele și 
tendințele actuale.  
Totodată, ținând cont de ierarhizarea funcțiilor publice, de specificul funcțiilor și de 
cerințele față de candidații la aceste funcții manageriale, se propune înlocuirea probei 
scrise ca etapă a concursului de ocupare a funcțiilor publice de conducere de 
conducător şi adjunct al conducătorului organului din subordinea ministerelor şi altor 
autorităţi administrative cu etapa competiția dosarelor, care include analiza 
conceptului de dezvoltare instituțională, experiența și reputația candidatului. În acest 
context, considerăm că este important de analizat viziunea candidatului asupra 
priorităților și direcțiilor principale de dezvoltare ale autorității publice. Or, 
conducătorul autorității publice răspunde nemijlocat de performanța instituției prin 
calitatea managementului aplicat.  
De asemenea, proiectul vine cu o abordare echilibrată a listei întrebărilor destinate 
fiecărei categorii de funcții publice. Astfel, lista a fost extinsă, prin includerea 
întrebărilor despre motivația de accedere la funcția publică, despre etica profesională 
și buna reputație etc. 
Astfel, ținând cont de obiectul proiectului înaintat, specificăm că propunerile 
parvenite referitor la ajustarea 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, constituie subiect de dezbateri și necesită a fi 
antrenați toți factorii implicați în procesul de recrutare a funcționarilor publici. 
Propunerile urmează să fie examinate în cadrul unui proces de revizuire mai complex 
a actului normativ, preconizat pentru anul 2022.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  
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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.158/2008 cu privire la funcția 
publică şi statutul funcționarului public, după cum urmează: 

– Excluderea probei scrise ca etapă a concursului de ocupare a funcțiilor publice 
de conducere de conducător şi adjunct al conducătorului organului din 
subordinea ministerelor şi altor autorităţi administrative; 

– Delimitarea clară a întrebărilor de bază pentru interviu, destinate fiecărei 
categorii de funcții publice. 

Ajustările propuse vin să optimizeze procesul de ocupare a funcțiilor publice de 
conducere, prin selectarea celor mai potriviți candidați în baza principiilor competiției 
deschise bazate pe merit profesional. 
Totodată, ținând cont că procedura de selectare durează cel puțin 30 de zile, se 
propune intrarea în vigoare a actului normativ la data publicării în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, necesitatea este condiționată de procesul stringent de suplinire 
a funcțiilor manageriale în scopul organizării activității instituționale și întreprinderea 
măsurilor eficiente în termeni restrînși.  

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. 
8. Constatările expertizei anticorupţie 
Proiectul a fost supus expertizei anticorupție potrivit art. 35 din Legea nr.100/2017 cu 
privire la actele normative, fiind solicitată efectuarea expertizei de către Centrul 
Național Anticorupție. Prin scrisoarea nr.06/2-889 din 16.02.2022 Centrul Național 
Anticorupție a constatat că proiectul nu conține factori și riscuri de corupție. 
9. Constatările expertizei juridice 
Proiectul a fost supus expertizei juridice în conformitate cu art. 37 din Legea 
nr.100/2017 cu privire la actele normative. Ministerul Justiției, prin scrisoarea 
nr. 04/1492 din 15.02.2022 a prezentat opinia asupra acestui proiect, care a fost 
inclusă în tabelul de sinteză. 
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