
Anexă  

la Hotărîrea Comisiei nr.2 din 10.11.2015 
 

 

REGULAMENTUL  

privind organizarea și desfăşurarea probei scrise a concursului public pentru suplinirea 

funcţiei de judecător la Curtea Constituţională din partea Guvernului 

 

I. Dispoziţii generale 
 

1. Concursul pentru suplinirea funcţiei de judecător la Curtea Constituţională din partea 

Guvernului (în continuare – Concurs) este organizat şi desfăşurat în conformitate cu 

Dispoziţia Guvernului nr.132 din 23 octombrie 2015. 
 

2. Concursul se desfăşoară având la bază principiile competiţiei deschise, 

profesionalismului, integrităţii, egalităţii și transparenţei. 
 

3. La proba scrisă pot participa candidaţii care au trecut preselecţia şi au fost admişi de 

Comisia pentru selectarea candidaţilor la funcţia de judecător la Curtea Constituţională din 

partea Guvernului (în continuare – Comisie). 
 

4. Subiectele pentru proba scrisă vor fi stabilite (a) pe baza aspectelor de drept 

constituţional, (b) pe speţe din jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi (c) pe speţe din 

jurisprudența Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazurile împotriva Moldovei, astfel 

încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi 

specificul funcţiei înalte de demnitate publică pentru care este organizat concursul. 
 

5. Subiectele probei scrise sunt identice pentru toţi candidaţii la concurs. Candidatul care 

nu tratează oricare dintre subiectele probei scrise este descalificat din concurs, fără ca lucrarea 

acestuia să fie examinată. 
 

6. Hotărârea referitoare la data, locul şi ora desfăşurării probei scrise va fi plasată pe 

pagina web a Cancelariei de Stat cu cel puţin 3 zile înaintea datei de desfăşurare. 
 

7. Accesul în sala de concurs pentru proba scrisă se face în baza buletinului de identitate 

şi a listei candidaţilor admişi la concurs. Prezenţa fiecărui candidat va fi atestată prin 

semnătura acestuia în dreptul numelui său pe lista de concurs. 
 

8. Candidații au dreptul să aibă asupra lor doar buletinul de identitate. Orice alt obiect 

sau dispozitiv electronic va fi predat secretarului Comisiei. 
 

9. Proba scrisă va fi transmisă on-line, transmisiunea fiind asigurată de către Cancelaria 

de Stat. 

II. Desfăşurarea probei scrise 
 

10. Proba scrisă va fi compusă din trei subiecte: 

 1) aspecte teoretice privind dreptul constituţional; 

2) jurisprudenţa relevantă a CtEDO în cazurile împotriva Republicii Moldova; 

3) jurisprudenţa Curţii Constituţionale. 
 

11. În scopul eliminării oricăror suspiciuni, subiectele, grila de examinare și baremul de 

evaluare vor fi elaborate și aprobate de către Comisie în ziua desfăşurării probei scrise. 
 

12. După aprobare subiectele vor fi transmise imediat în sala în care candidaţii susțin 

proba scrisă. 



13. Înainte de începerea probei scrise, membrii Comisiei vor explica suplimentar 

candidaților regulile de desfășurare a concursului. 
 

14. Durata probei scrise este stabilită de Comisie, în funcţie de gradul de dificultate şi de 

complexitatea subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore astronomice, calculate din momentul 

comunicării subiectelor. Toţi candidaţii participă la proba scrisă simultan. 
 

15. Lucrările nu vor fi semnate de niciunul dintre candidaţi. Semnarea sau efectuarea 

oricăror însemne speciale va avea ca efect nulitatea probei scrise pentru candidatul respectiv. 
 

16. Pe prima foaie de hârtie albă (A4), care va fi oferită candidaţilor de către membrii 

comisiei, în colţul din stînga sus, vor fi înscrise numele şi prenumele candidatului, colțul 

urmând a fi sigilat astfel încât să nu fie posibilă identificarea candidatului. 
 

17. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii vor primi foi de hârtie albe având 

semnăturile membrilor Comisiei. Lucrările pot fi scrise doar cu pix cu pastă de culoare 

albastră.  
 

18. Pe toată durata desfăşurării probei scrise, în sala de concurs au acces numai membrii 

Comisiei, precum și personalul tehnic (operatori video). 
 

19. Este interzisă, pe toată durata desfăşurării probei scrise, părăsirea sălii de concurs de 

către candidaţi. În cazuri excepţionale, părăsirea temporară a sălii de concurs se va putea face 

numai cu însoțirea de către doi membri ai Comisiei. 
 

20. Orice încercare de copiere sau copiere dovedită se va sancţiona cu eliminarea din 

concurs. În astfel de cazuri, membrii Comisiei vor întocmi un proces-verbal despre 

constatările făcute şi măsurile întreprinse, iar lucrarea va fi anulată, cu menţiunea „eliminat”. 
 

21. Candidaţii pot utiliza calculatoarele puse la dispoziție de către Comisie, în care va fi 

instalată doar baza de acte normative „Moldlex”, însă fără conexiune la internet. Dotarea 

tehnică va fi asigurată de către Cancelaria de Stat. 
 

22. La expirarea timpului prevăzut pentru susţinerea probei scrise, candidaţii vor pune 

personal lucrarea într-un plic sigilat și vor semna pentru predarea acesteia. 
 

III. Rezultatele probei scrise 
 

23. După predarea de către toți candidaţii a lucrărilor scrise, Comisia purcede imediat la 

examinarea lor, pe baza grilei de examinare prestabilite. 
 

24. Lucrările vor fi citite de o persoană care nu face parte din Comisie, astfel încât 

membrii Comisiei să nu poată vedea conținutul lucrării și scrisul de mână al candidaților. 

Comisia va aprecia conținutul lucrărilor scrise prin pronunţarea opiniei de către fiecare 

membru al acesteia şi deciderea punctajului acordat prin consens.  
 

25. Pentru a fi declaraţi promovați la proba scrisă, candidaţii trebuie să obţină un punctaj 

minim, stabilit de Comisie odată cu elaborarea grilei de evaluare, la fiecare subiect, acordat 

de către membrii Comisiei prin consens. Punctajul final al probei scrise va fi calculat ca 

media aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare subiect. 
 

26. După finalizarea procesului de apreciere a lucrărilor şi luarea de către Comisie a 

deciziei pe marginea acestora, secretarul Comisiei, în prezenţa tuturor membrilor Comisiei, 

dezlipeşte colţurile lucrărilor, citeşte numele şi prenumele candidatului şi anunţă media 

aritmetică a punctajului acumulat, semnat de toţi membrii Comisiei. 
 

27. Rezultatele probei scrise vor fi anunţate în ziua desfăşurării probei.  
 

28. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru accederea la interviul public. 


