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Cu privire la instituirea Comisiei permanente pentru organizarea 

şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor publice 

de conducere de nivel superior 

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

 

În temeiul art. 8 alin. (6) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr.230-232, art. 840)  și pct. 153 sbpct. 3) din Regulamentul 

Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 610/2018 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2018, nr. 245, art. 664) Guvernul DISPUNE: 

 

1. Se instituie Comisia permanentă pentru organizarea şi desfăşurarea 

concursului de ocupare a funcţiilor publice de conducere de nivel superior de 

secretar general adjunct al Guvernului, secretar general al ministerului și adjunct 

al conducătorului autorităţii administrative şi se aprobă componenţa ei nominală, 

conform anexei.  

 

2. Comisia nominalizată va organiza şi va desfăşura concursul pentru 

ocuparea funcţiilor publice de conducere de nivel superior de secretar general 

adjunct al Guvernului, secretar general al ministerului şi adjunct al 

conducătorului autorităţii administrative în conformitate cu prevederile 

Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.201/2009. 

 

3. Cancelaria de Stat: 

1) va asigura, la solicitarea preşedintelui Comisiei permanente, publicarea, 

în modul stabilit, a anunţului şi a informaţiei cu privire la condiţiile de 

desfăşurare a concursului; 
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2) va asigura activitatea Comisiei permanente cu birou, echipament tehnic, 

mijloace de comunicare, materiale necesare şi consumabile. 

 

4. Prezenta dispoziție întră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru       MAIA SANDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Y:\200\2019\DISPOZITII\dispozitie-comisie concurs\dispozitie - comisie redactat (ro).docx 

 

 

Anexă 

la Dispoziția Guvernului nr. 

 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ 

a Comisiei permanente pentru organizarea și desfășurarea 

concursului de ocupare a  funcţiilor publice de conducere de nivel superior 

 

Spînu Andrei – secretar general al Guvernului, președinte al 

Comisiei  

 

Sîmboteanu Aurel – doctor în științe politice, conferențiar 

universitar, Academia de Administrare 

Publică  

 

Casian Angela – doctor în științe economice, conferențiar 

universitar, Academia de Studii Economice a 

Moldovei 

 

Buzu Alexei – director executiv, Centrul ”Parteneriat pentru 

Dezvoltare” 

 

Brighidin Andrei – director Evaluare și Dezvoltare, Fundația Est-

Europeană 

 

Levința-Perciun Elena – consultant în management resurselor umane, 

Centrul de Instruire și Consultanță 

Organizațională 

 

 – reprezentant al autorității publice pentru 

funcția căreia se organizează concursul. 

 

 



Notă informativă

la proiectul de dispoziţie a Guvernului ”Cu privire la instituirea Comisiei 

permanente pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor

publice de conducere de nivel superior”

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

proiectului_____________________________________________________

Proiectul de dispoziţie a Guvernului ”Cu privire la instituirea Comisiei 

permanente pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor 

publice de conducere de nivel superior” a fost elaborat de către Cancelaria de Stat.

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

urmărite.______________________________________________________ _ _

Necesitatea elaborării proiectului de dispoziţie nominalizat reiese din 

modificările recente, operate în Legea nr. 15 8/2008 ”Cu privire la funcţia publică 

şi statutul funcţionarului public”, modificată prin Legea nr.63/2019 ”Pentru 

modificarea unor acte legislative”, prin care au fost suprimate funcţiile  publice  de 

secretar general al Guvernului, secretar general de stat, secretar de stat, şef şi şef 

adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, fiind instituite funcţiile  de 

demnitate publică  de secretar general al Guvernului, secretar de stat, şef şi şef 

adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, precum şi instituită funcţia  

publică de secretar general a l ministerului, cu statut de funcţionar public de 

conducere de nivel superior, numit în funcţie în conformitate cu Legea 

nr. 158/2008.
A

In acest context, în conformitate cu art.8 alin.(6) din Legea nr. 158/2008, în 

redacţia Legii nr.63/2019, pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice de 
conducere de nivel superior de secretar general adjunct al Guvernului, secretar 

general al m inisterului şi adjunct al conducătorului autorităţii administrative, 
urmează a f i  instituită comisie perm anentă (comisii permanente) form ată  din 7 

membri, reprezentanţi ai societăţii civile şi specialişti cu activitate şi experienţă  

remarcabilă în administraţia publică, desemnatj de căţre_ Guvern.____________

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene___________

Proiectul de dispoziţie a Guvernului nominalizat supra nu are ca scop 

transpunerea legislaţiei europene.______________________________________

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Prin proiectul de dispoziţie respectiv se propune instituirea Comisiei

permanente pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor 

publice de conducere de nivel superior şi aprobarea componenţei ei nominale. 

Astfel, componenţa nominală a Comisiei este constituită din Secretar general al 

Guvernului, preşedintele comisiei, cîte un reprezentant al Academiei de



Administrare Publică, Academiei de Studii Economice a Moldovei, Centrului 

”Parteneriat pentru Dezvoltare”, Fundaţiei Est-Europene, Centrului de Instruire şi 

Consultanţă Organizaţională, precum şi un reprezentant al autorităţii publice 
pentru funcţia căreia se organizează concursul.

Comisia nominalizată va organiza şi va desfăşura concursul pentru ocuparea 

funcţiilor publice de conducere de nivel superior în conformitate cu prevederile 

Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.201/2009

5. Fundamentarea economico-financiară____________________________

Aprobarea proiectului de dispoziţie nu necesită cheltuieli din bugetul de stat. 

Totodată, Cancelaria de Stat va asigura activitatea Comisiei permanente cu birou, 

echipament tehnic, mijloace de comunicare, materiale necesare şi consumabile.

6. Modul de Incorporare a actului în cadrul normativ în vigoare_________

Aprobarea proiectului de dispoziţiei respectiv nu necesită modificarea şi/sau
abrogarea altor acte normative.

7. Constatările expertizei juridice._________________________________

Proiectul de dispoziţie a Guvernului ”Cu privire la instituirea Comisiei

permanente pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor 

publice de conducere de nivel superior” este elaborat în temeiul art.8 alin.(6) din 

Legea nr. 158/2008 ”Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” 

şi pct.153 sbpct.3) din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.610/2018. Aprobarea dispoziţiei respective nu încalcă dispoziţiile 

Constituţiei Republicii Moldova, altor acte normative în vigoare, precum şi 

prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.______

Secretar general adjunct al Guvernulu ROMAN CAZAN
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