
D  EC I Z I E 

cu privire la inițierea selectării candidatului pentru funcția  

de Guvernator al BNM 

 

 În temeiul Dispoziției Președintelui Parlamentului nr……… 

p. din Regulamentul Comisiei pentru selectarea candidatului la funcția de 

Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, 

 

ComisiaDECIDE. 

1. Se inițiază selectarea candidatului pentru funcția de Guvernator al BNM 

prin concurs public internațional și se stabilește data limită de prezentare a 

dosarelor 16 noiembrie 2015. 

2. Se aprobă textul anunțului public internațional referitor la selectarea 

candidatului pentru funcția de Guvernator al BNM, potrivit anexei nr.1 parte 

integrantă a prezentei decizii. 

3. Secretarul Comisiei(……..) va asigura publicarea ………..,  a anunțului 

referitor la selectarea candidatului pentru funcția de Guvernator al BNM, în 

publicația națională ……, în publicația internațională ”……..” și pe pagina web 

oficială a Parlamentului …….. 

4. Secretariatul Parlamentului va asigura oferirea suportului tehnic și 

financiar necesar pentru publicarea anunțului. 

5. Consiliul va asigura elaborarea și aprobarea regulilor de selectare a 

candidatului pentru funcția de Guvernator la BNM 

6. Se aprobă  planul de acțiuni al Comisiei pentru selectarea candidatului la 

funcția de Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, potrivit anexei nr.2 parte 

integrantă a prezentei decizii. 

 

Președintele Consiliului      

 

Secretarul Consiliului       

 

Chișinău, ….. octombrie 2015 

Nr…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

Aprobat prin Decizia Comisiei  

nr… din …octombrie 2015 

 

 

 

ANUNȚ PUBLIC INTERNAȚIONAL 

 

Comisia pentru selectarea candidatului la funcția de Guvernator al Băncii 

Naționale a Moldovei, instituită prin Dispoziția Președintelui Parlamentului 

Republicii Moldova nr.___ din __________, organizează în cadrul concursului 

internațional selectarea candidatului pentru funcția de Guvernator al Băncii 

Naționale a Moldovei în conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr.548-XIII 

din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei. 

 

I. Etapele desfășurării selecției: 

1. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs (pînă pe data de _____ ___)  

2. Interviul public al candidaților (în perioada __se va concretiza_____) 

 

II. Condiții  generale de participare la concurs: 

- cetăţenia Republicii Moldova; 

- studii superioare juridice, economice, sau în domeniul financiar; 

- experienţă de muncă de cel puţin 10 ani în domeniul financiar, monetar, juridic 

sau de audit ori într-o funcţie ştiinţifică sau academică în aceste domenii; 

- să aibă reputație ireproșabilă. 

 

III. Condiții specifice: 

-are capacitate deplină de exerciţiu;  

- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;  

- este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei 

publice;  

- are studii superioare depline absolvite cu diplomă de licență, masterat, prevăzute 

pentru funcţia publică respectivă, alte acte de studii;  

- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;  

- nu a fost destituit dintr-o funcție publică (în ultimii 3 ani); 

- nu a fost anterior judecat; 

 - nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 

activitate; 

- nu generează riscuri de incompatibilități: 

- nu exercită activități ce ar putea genera conflicte de interese în procesul de 

realizare a funcției de Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei; 

 

La concurs nu pot participa deputații în Parlament, membrii Guvernului, 

judecătorii și procurorii.  

 

http://weblex.md/item/view/id/c2034f56a727ae9e893473fb61bf6f6d
http://weblex.md/item/view/id/c2034f56a727ae9e893473fb61bf6f6d


IV. Dosarul de participare la concurs va conține următoarele acte, care confirmă: 

 

1) Dovada cetăţeniei Republicii Moldova (copia buletinului de identitate și fișa de 

însoțire); 

2) Studiile superioare (copia diplomei de licență/masterat și, opțional - alte acte de 

studii); 

3) Certificat de sănătate (adeverința medicală 086); 

4) declaraţia pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activităţii 

sale, a  normelor de etică şi deontologie profesională, precum şi lipsa de 

antecedente penale. 

5) Dovada desfăşurării unei activităţi în domeniulfinanciar, monetar, juridic sau de 

audit ori într-o funcţie ştiinţifică sau academică în aceste domenii; 

6) Dovada vechimii în muncă de cel puţin 10 ani (carnet de muncă, diplome, etc.);  

7) Scrisoare de motivaţie, scrisă în limba română, în care urmează să se explice de 

ce persoana este interesată să participe la concurs şi viziunea ei asupra activităţii 

Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei; 

8) Datele a două persoane (nume, prenume, adresă electronică, număr de telefon), 

care pot oferi referință despre candidat sau referințele scrise a două persoane; 

9) Curriculum vitae în format Europass;  

10) Cerere de participare la concurs. 

11) O fotografie (format 3x4). 

 

Copiile actelor prezentate pot fi legalizate de notar sau se prezintă împreună cu 

documentele originale, pentru a se verifica veridicitatea lor. 

 

V. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv 

electronică), la secretarul Comisiei de concurs:adresa mail …. 

 

VI. Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în 

cadrul unui interviu public, data, ora şi locul desfăşurării interviului urmând să fie 

anunţate suplimentar pe pagina oficială a Parlamentului Republicii Moldova și prin 

telefon. 

Informația suplimentară referitor la selectarea candidatului pentru funcția de 

Guvernator BNM poate fi oferită la sediul Comisiei, pe adresa mun. Chișinău, Str. 

Ștefan cel Mare 105, bir. 000 sau la telefonul 00000000, mobil 00000000. 

Persoane de contact – …….., secretar al Comisiei, ……… membru al comisiei. 

 

 

 

Comisiei pentru selectarea candidatului la funcția  

de Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei 

 

 

 

 



Anexa nr.2  

Aprobat prin Decizia Comisiei 

nr… din …octombrie 2015 

 

 

 

Planul de acțiuni  

al Comisiei pentru selectarea candidatului la funcția de Guvernator al Băncii 

Naționale a Moldovei 

 

 

Nr. Perioada  Acțiunea  Detalii  

1. octombrie 2015 Publicarea anunțului privind 

selectarea candidatului la 

funcția de Guvernator al BNM 

Anunțul va fi 

publicat  la …… 

2. Octombrie-

noiembrie 

Recepționarea 

dosarelor 

candidaților 

Dosarele se depun pînă la 16 

noiembrie inclusiv 2015 din 

data publicării anunțului  

Zilele de primire -  

3. Noiecmbrie 

Înregistrarea 

candidaților  

 

Decizia privind admiterea 

candidaților la concurs  

 

 

4. Noiembrie  Interviul public cu candidații  . 

5. Noiembrie  Decizia privin candidatura 

care va fi propusă PP pentru a 

fi înaintată Parlamentului 

pentru numire 

 

 

 


