
REGULAMENT  

privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru selectarea 

candidaților la suplinirea funcțiilor vacante de director și directori adjuncți ai 

Instituției Publice Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură 

  
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

1. Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru 

selectarea candidaților la suplinirea funcțiilor vacante de director și directori adjuncți ai 

Instituției Publice Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (în continuare – 

Regulament) este elaborat în temeiul art. 16, alin. (2), lit. h) al Legii nr. 

276  din  16.12.2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli 

și în conformitate cu legislația în domeniul muncii. 

2. Prezentul Regulament stabileşte: 

a) condiţiile de participare la concurs; 

b) procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru selectarea 

candidatului la numirea în funcţia vacantă de director sau director adjunct al 

Instituției Publice Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (în 

continuare – concurs); 

c) atribuțiile factorilor implicați în procesul de organizare și desfășurare a 

concursului. 

3. Concursul se efectuează în scopul atragerii pe principii de profesionalism și 

integritate ireproșabilă a candidaţilor, şi selectării din rândul acestora a celui mai potrivit 

candidat pentru numirea în funcția de director sau director adjunct. 

4. Organizarea şi desfăşurarea concursului se bazează pe următoarele principii:  

- competiţie deschisă prin asigurarea accesului liber de participare la concurs al 

oricărei persoane care întrunește cerințele de eligibilitate stabilite în capitolul II al 

prezentului Regulament; 

- transparenţă, prin oferirea de informații referitoare la modul de organizare și 

desfășurare a concursului tuturor persoanelor interesate; 

- tratament egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a condițiilor de 

organizare și desfășurare a concursului în raport cu toți candidații, astfel încât orice 

candidat să aibă șanse egale; 

- competenţă şi merit profesional, prin selectarea, în baza rezultatelor obținute, a 

celei mai integră, profesională și competentă persoană. 

5. Concursul este organizat şi desfăşurat de către Consiliul de supraveghere al 

Instituției Publice Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (în continuare – 

Consiliul), cu propunerea candidaturii selectate Fondatorului - Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM). 

 

II. Cerințe de eligibilitate pentru candidați 
 

6. Candidatul la funcția vacantă de director sau director adjunct al Instituției 

Publice Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (în continuare – IP AIPA sau 

Agenție) trebuie să întrunească următoarele cerințe: 



 

a) să dețină cetățenia Republicii Moldova; 

b) să cunoască limba de stat, scris și vorbit; 

c) să cunoască cel puțin o limbă de circulație internațională, la nivel 

mediu; 

d) să aibă studii în unul din domeniile – agricol, tehnic, economic, 

financiar sau juridic, cu experiență de lucru de cel puțin 5 ani în unul din aceste 

domenii, precum și cel puțin 3 ani experiență de muncă în funcție de conducere; 

e) să posede o reputație ireproșabilă; 

f) să aibă capacitate deplină de exercițiu; 

g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu 

intenție; 

h) să nu fie privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o 

anumită activitate; 

i) nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită 

de vârstă. 

7. Consiliul va lua în considerare și alte criterii referitoare la profesionalismul și 

integritatea persoanei, care sunt utile exercitării funcției de director sau director adjunct, 

determinate în conformitate cu Formularul de evaluare a candidatului, prezentat în anexă 

la prezentul Regulament. 

8. Candidații la funcția vacantă de director sau director adjunct al IP AIPA 

urmează să depună la Consiliu un dosar care include următoarele documente: 

a) cerere de participare la concurs; 

b) dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia de pe buletinul de 

identitate); 

c) curriculum vitae; 

d) copiile de pe diplomele de studii și de pe certificatele de absolvire a 

cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare și, opțional alte 

acte de studii; 

e) dovada vechimii în muncă în domeniul relevant, inclusiv de cel puțin 3 

ani în funcție de conducere (copia de pe carnetul de muncă și alte acte); 

f) cazierul judiciar (sau declarația pe proprie răspundere); 

g) declarația pe propria răspundere a lipsei sau existenței conflictului de 

interese. 

 

III. Selectarea candidaților 
 

9. Candidații la funcția de director sau director adjunct al IP AIPA vor 

depune personal, prin poştă sau prin e-mail dosarul complet de concurs. 

10. Dosarele candidaților vor fi recepționate în perioada indicată în anunțul 

public pentru selectarea candidaților la funcția de director sau director adjunct al 

IP AIPA, publicat pe pagina web a Agenției. 

Anunțul despre desfășurarea concursului, la decizia Consiliului, poate fi plasat 

și/sau în alte surse de informare. 



11. Ultimul termen pentru depunerea dosarului este ultima zi de recepționare 

a documentelor indicată în anunțul public, ora 17.00. Dosarele depuse după 

termenul-limită nu vor fi examinate. 

12. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea dosarului, 

secretarul Consiliului va verifica dosarul candidatului și în cazul în care dosarul 

este incomplet, va propune candidatului să prezinte suplimentar documentele lipsă. 

13. Consiliul va admite numai candidații care au depus dosarele complete, în 

termenul stabilit și care corespund condițiilor prevăzute la capitolul II, al 

prezentului Regulament. 

14. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului 

pentru depunerea documentelor, Consiliul va examina dosarele candidaților și va 

aproba o decizie privind candidații admiși la concursul pentru funcția vacantă de 

director sau director adjunct al IP AIPA. 

15. Decizia Consiliului și curriculum vitae al candidaților admiși vor fi 

plasate pe pagina web a Agenției, iar candidații admiși vor fi anunțați individual, 

menționându-se data și ora ședinței Consiliului la care vor fi selectați pentru 

funcția vacantă de director sau director adjunct al IP AIPA. 

16. În cadrul examinării dosarelor candidaților admiși la funcția vacantă de 

director sau director adjunct al IP AIPA, Consiliul este în drept să solicite 

documente și informații suplimentare de la candidați și de la autoritățile abilitate 

pentru a stabili veridicitatea documentelor și a informației conținute în dosar. 

17. Candidații admiși se vor prezenta pentru audiere în cadrul unei ședințe 

închise a Consiliului în ordinea depunerii documentelor de participare la concurs. 

18. Consiliul urmează să acorde timp egal fiecărui candidat admis pentru a-și 

expune (prezenta) viziunea asupra viitoarei activități în cadrul Instituției Publice 

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. 

 

III. Totalizarea rezultatelor 
 

19. După audierea candidaților admiși, Consiliul se va întruni în ședință închisă 

pentru a evalua și a aproba decizia cu privire la selectarea candidaților la funcția 

vacantă de director sau director adjunct al IP AIPA. 

20. Lista candidaților selectați va fi întocmită în ordinea descrescătoare conform 

punctajului cumulativ total de evaluare. Consiliul va selecta candidatul care a 

acumulat punctajul cel mai înalt. 

21. Decizia Consiliului cu privire la selectarea candidaților la funcția de director 

sau director adjunct al IP AIPA se plasează pe pagina web a Agenției și se transmite 

ministrului spre numire în funcție. 

22. În cazul în care nu a fost identificată candidatura potrivită, Consiliul va 

decide repetarea concursului. 

 

IV. Atribuțiile factorilor implicați în procesul de organizare  

și desfășurare a concursului 
 

23. Consiliul are următoarele atribuţii principale: 



a) elaborează textul anunţului şi a informaţiei cu privire la condiţiile de desfăşurare 

a concursului;  

b) examinează dosarele candidaţilor şi aprobă lista celor admişi la concurs;  

c) stabileşte locul, data şi ora desfăşurării audierii;  

d) realizează desfăşurarea audierii;  

e) apreciază rezultatele obţinute de fiecare candidat şi întocmeşte lista candidaţilor 

care au promovat concursul, cu specificarea rezultatelor finale; 

f) atrage, în caz de necesitate, în activitatea Consiliului experţi independenţi şi 

specialişti în domeniu; 

g) adoptă decizii cu privire la diverse aspecte apărute în procesul de organizare şi 

desfăşurare a concursului, care nu sunt prevăzute în prezentul Regulament sau legislația 

în vigoare. 

24. Secretarul Consiliului are următoarele atribuţii principale: 

a) supraveghează respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului;  

b) organizează publicitatea funcţiei vacante;  

c) primeşte de la candidaţi dosarele de concurs, inclusiv copiile documentelor ce 

urmează a fi prezentate, controlează veridicitatea copiilor prezentate şi corespunderea 

documentelor recepționate cu cele specificate în informaţia cu privire la condiţiile de 

desfăşurare a concursului;  

d) comunică candidaţilor data, locul şi ora desfăşurării audierii;  

e) transmite membrilor Consiliului documentația necesară desfășurării concursului; 

f) perfectează procesele-verbale şi alte documente cu privire la concurs;  

g) la finalizarea concursului, transmite subdiviziunii resurse umane a Fondatorului, 

prin act de predare-primire, toate documentele de participare la concurs. 

25. Subdiviziunea resurse umane a Fondatorului primeşte, la finalizarea 

concursului, prin act de predare-primire, toate documentele Consiliului cu privire la 

concurs şi le păstrează în modul stabilit. 

 

V. Dispoziții finale 
 

26. Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului (publicarea 

anunţului, a informaţiei privind condiţiile de desfăşurare a concursului, multiplicarea 

formularelor de evaluare, serviciile poştale, asigurarea activităţii Consiliului, echipament 

tehnic, mijloace de comunicare, materiale necesare, consumabile etc.), sunt suportate de 

IP AIPA. 

27. Cheltuielile pentru participarea la concurs (deplasarea la locul de desfăşurare a 

concursului, cazarea, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe 

documente etc.) sunt suportate de participanţii la concurs. 

28. Informaţiile false cuprinse în curriculum vitae, falsul în declaraţii, falsul în 

înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată, observate de Consiliu înaintea sau în timpul 

desfăşurării concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs, iar cele dovedite 

după finalizarea concursului conduc, în plus, şi la invalidarea rezultatelor concursului şi 

reprogramarea acestuia, dacă sunt constatate cu privire la câştigătorul concursului. 

29. Litigiile (conflictele) cu privire la concurs se consideră litigii de muncă și se 

soluţionează în conformitate cu prevederile Codului muncii al Republicii Moldova. 

 



 
Anexă 

la Regulamentul privind modul de organizare și 

desfășurare a concursului pentru selectarea 

candidaților la suplinirea funcțiilor de director  

și directori adjuncți ai IP AIPA 

 

 

 

Formular de evaluare  

a candidatului ______________________________ 

 

 

Evaluator ____________________________ 

 

Criterii 
Punctaj maxim 

de evaluare 

Puncte de 

evaluare 

Experiența generală de muncă: 
Se vor evalua experiența relevantă și performanțele candidaților. Acest criteriu 

este aplicat și pentru experiența în instituțiile de profil internaționale, precum și 

activitățile indirecte, cum ar fi serviciul juridic, achiziții, contabilitate, etc. 

Evaluatorul va ține cont de performanța și ponderea în sistem a organizației 

(întreprindere, instituție publică, instituție  internațională etc.) în care a activat 

candidatul. Se va acorda prioritate experienței de colaborare cu instituții din 

sectorul agroindustrial, inclusiv internaționale 

25 

 

Experiența de muncă în funcție de conducere: 
Existența și evaluarea experienței de manager. Sunt considerate  avantaje: 

reformele majore, proiecte transnaționale sau implementarea proiectelor de 

inovare. Experiența managerială este valabilă pentru funcțiile deținute în 

organizații mari. care au cel puțin 100 de angajați. Pozițiile de conducere în 

asociații profesionale, asociații de afaceri sau organizații comerciale care 

prestează servicii de consultanță sau servicii similare ca activitate de bază nu 

sunt luate în considerare pentru acest criteriu. Cel puțin 3 puncte sunt rezervate 

și acordate pentru candidații care au experiență în organele de conducere 

colegiale (consiliile de administrație, organe executive, etc.). Ca și în cazul 

experienței generale de muncă, evaluatorul va ține cont de performanta și 

ponderea in sistem a organizației în care a activat candidatul 

20 

 

Cunoștințe și experiență în domeniul agroindustrial: 
Experiența profesională și academică, publicații și analiza aspectelor de 

dezvoltare a sectorului agroindustrial. Evaluarea opiniilor și viziunilor 

candidatului asupra situației curente a sectorului agroindustrial din Moldova 

20 

 

Viziuni în raport cu IP AIPA: 
Analiza opiniilor candidaților, argumentarea și motivarea punctelor critice 

15 
 

Abilități de comunicare: 
Evaluarea capacității de exprimare a ideilor în mod clar, de respectare a 

raționamentului „cauză – efect” 

10 
 

Cunoașterea limbii române 5  

Cunoașterea unei limbi de circulație internațională 5  

Totalizarea evaluării: Punctaj total acordat candidatului 100  

 

«_____» _________________ 20___ 

 

 

_______________________ /____________________________/ 
         (semnătura evaluatorului)                                 (numele, prenumele evaluatorului) 


