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Aprobat prin Hotărârea CN CTFU 

din 05.04.2018 

 

REGULAMENTUL 

privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional pentru selectarea candidaţilor 

în vederea suplinirii poziţiei de membru al Grupului de Experţi privind Lupta împotriva 

traficului de fiinţe umane (GRETA)  

 

I. CONTEXT 

 

Grupul de Experţi privind Lupta împotriva traficului de fiinţe umane (GRETA) reprezintă 

mecanismul independent de monitorizare a aplicării Convenţiei Consiliului Europei (CoE) privind 

lupta împotriva traficului de fiinţe umane de către statele parte la acest instrument juridic 

(Convenţia a fost ratificată de RM la 28 martie 2006). GRETA este un panel multidisciplinar format 

din 15 experţi independenţi ce compilează rapoarte de evaluare a situaţiei de conformitate a ţărilor 

la prevederile Convenţiei şi înaintează propuneri pentru acţiuni ulterioare.  

Potrivit regulilor de procedură, în momentul când expiră mandatul unor dintre cei 15 membri 

actuali ai GRETA, inclusiv ai experţilor din partea Republicii Moldova, dacă aceştia au fost 

desemnaţi, cele 43 ţări membre la Convenţie, sunt invitate să nominalizeze cel mult 3 candidaţi 

pentru alegerile care au loc de obicei în toamna aceluiaşi an, la Strasbourg. Decizia finală urmează a 

fi luată în cadrul reuniunii Comitetului Părţilor la Convenţia Consiliului Europei privind lupta 

împotriva traficului de fiinţe umane (CP). 

CP constituie pilonul politic al mecanismului de monitorizare CoE şi adoptă recomandări pe 

marginea măsurilor de implementare a concluziilor rapoartelor GRETA. CP este format din 

reprezentanţii Comitetului de Miniştri al CoE şi reprezentanţii părţilor la Convenţie care nu sunt 

membri ai CoE. 

 

II. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional pentru 

selectarea candidaţilor în vederea suplinirii poziţiei de membru al GRETA. 

 

2. Concursul reprezintă un proces de participare publică pentru înaintarea nominalizărilor 

respective. Informaţia despre concurs este publică, plasată pe pagina web a Ministerului 

Afacerilor Externe şi Integrării Europene, difuzată în mijloacele de informare în masă cu cel 

puţin 30 de zile până la data desfăşurării concursului. 

 

3. Selectarea candidaţilor naţionali pentru suplinirea poziţiei de membru GRETA se efectuează în 

bază de concurs, organizat de Comisia pentru selectarea candidaţilor pentru poziţia de membru 

GRETA (în anexă), potrivit prevederilor Rezoluţiei Comitetului de Miniştri al Consiliului 

Europei CM/Res (2013)28 adoptată la data de 24 octombrie 2013. 

 

4. În cazul modificării denumirii funcţiei unui membru din componenţa Comisiei pentru selectarea 

candidaţilor, aceasta urmează a fi ajustată corespunzător, fără o aprobare adiţională din partea 

CN CTFU.  

 

5. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se bazează pe următoarele principii :     

a. competiţie deschisă – asigurarea accesului liber de participare la concurs a oricărei persoane 

care întruneşte criteriile de eligibilitate stabilite; 

b. merit profesional – selectarea celor mai competente persoane în baza unor criterii clar 

definite şi a unei proceduri unice de evaluare; 

c. egalitate de gen – reprezentare echilibrată a bărbaţilor şi femeilor; 

d. transparenţă – prezentarea publică a informaţiilor referitoare la modul de organizare şi 

desfăşurare a concursului; 
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e. expertiză multidisciplinară în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane. 

 

III. CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI DEPUNEREA DOSARULUI DE 

PARTICIPARE 

 

6. Participarea la concurs este benevolă şi are loc conform prevederilor Rezoluţiei Comitetului de 

Miniştri al Consiliului Europei CM/Res (2013)28. 

 

7. Candidaţii pentru alegerile în calitate de membru GRETA urmează să corespundă următoarelor 

criterii de eligibilitate: 

a. deţin cetăţenia Republicii Moldova; 

b. se bucură de o înaltă ţinută morală şi posedă competenţă recunoscută în domeniul drepturilor 

omului, asistenţei şi protecţiei victimelor şi acţiunii contra traficului de fiinţe umane; 

c. dispun de cunoştinţe extinse şi experienţă profesională în domeniile acoperite de Convenţia 

CoE privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane; 

d. cunosc la nivel avansat una din limbile oficiale ale CoE (engleza sau franceza); 

e. nu vor accepta instrucţiuni de la careva Guvern, organizaţie sau persoană vizavi de 

îndeplinirea sarcinilor care le revin din statutul de membru GRETA; 

f. vor aloca timpul şi aptitudinile necesare exercitării eficiente a mandatului, inclusiv pentru 

participarea regulată la reuniunile GRETA, întreprinderea periodică a vizitelor de ţară şi 

pregătirea rapoartelor şi concluziilor GRETA; 

g. vor manifesta independenţă şi imparţialitate în eventualitatea alegerii în calitate de membru 

GRETA şi vor evita conflictele de interese create în particular prin deţinerea unei funcţii 

incompatibile cu responsabilităţile inerente statutului de membru GRETA. 

 

8. Dosarul de participare la concurs va conţine: 

a. CV-ul în una din limbile oficiale ale CoE (limba engleză sau franceză) conform modelului 

anexat la Rezoluţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei CM/Res(2013)28; 

b. copia actului de identitate. 

 

9. Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene, până la data indicată în anunţul oficial al concursului. Orice dosar 

incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu se va lua în considerare. 

10. Plicul sigilat va conţine menţiunea “Aplicaţie pentru selecţia naţională – GRETA” şi va fi 

prezentat personal sau prin poştă la adresa: 

MAEIE 

str. 31 august 1989, 80 

MD 2012, Chişinău 

Republica Moldova 

 

IV. ETAPELE DE ORGANIZARE A CONCURSULUI NAŢIONAL 

 

11. Concursul naţional pentru selectarea candidaţilor în vederea suplinirii poziţiei de membru 

GRETA va consta din următoarele etape: 

a. colectarea şi examinarea dosarelor de participare la concurs şi pre-selectarea candidaţilor de 

către Comisie; 

b. afişarea listei candidaţilor pre-selectaţi pe pagina web a MAEIE cu indicarea datei, orei şi 

locului interviului, în cazul în care vor fi selectaţi mai mult de decât trei candidaţi; 

c. desfăşurarea propriu-zisă a interviului în faţa Comisiei în vederea evaluării cunoştinţelor în 

domeniu şi posedării limbii/ limbilor oficiale ale CoE; 

d. selectarea de către Comisie a candidaţilor naţionali pentru notificarea oficială a Secretarului 

General al CoE. 

 


