
APROBAT 
 

____________________ 

Vasile BUMACOV, 

Ministru al agriculturii  

şi industriei alimentare 
 

“_____”______________  2014 

 

A N U N Ţ 

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante – 

consultant al Serviciului e-Transformare 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante 

prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul 

Agriculturii şi Industriei Alimentare anunţă concursul pentru funcţia vacantă – 

consultant al Serviciului e-Transformare. 

Scopul general al funcţiei: 

Asigurarea sincronizării politicilor şi strategiilor sectoriale cu programul de 

modernizare tehnologică a guvernării în scopul realizării eficiente a sarcinilor şi 

obiectivelor ministerului, creşterii performanţei sale operaţionale şi a calităţii serviciilor 

publice oferite cetăţenilor şi îmbunătăţirea calităţii actului de guvernare prin utilizarea 

tehnologiei informaţiei.   

 

Sarcinile de bază: 

1. Monitorizarea procesului de elaborare şi implementare a sistemelor 

informaţionale funcţionale modernizate şi a sistemelor de asistenţă profesională; 

2. Gestionarea procesului de implementare a programelor şi strategiilor naţionale ce 

ţin de domeniul tehnologiilor informaţionale; 

3. Implementarea şi coordonarea procesului e-Transformare în Minister; 

4. Organizarea activităţii de creare şi dezvoltare a sistemelor informaţionale pe 

sbdiviziunile Ministerului; 

Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul 

Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare: 

Condiţii de bază: 

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; 

- posedarea limbii române şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în 

teritoriu; 

- lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; 

- nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice; 

- neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă. 

 

Cerinţe specifice: studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul tehnologiilor 

informaţionale. 

Experienţă profesională în domeniu sau/şi în serviciul public, ar constitui un avantaj. 



 

Abilităţi: abilităţi de lucru cu sistemele informaționale, rețele, baze de date, lucru cu 

informaţia, analiză şi sinteză, argumentare, elaborare a documentelor, prezentare, 

mobilizare de sine, spirit de organizare, aplanare de conflicte, comunicare eficientă. 

Aptitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, spirit de iniţiativă, creativitate, 

diplomaţie, respect faţă de oameni, spirit de echipă, flexibilitate, disciplină, receptivitate, 

tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă. 

Alte cerinţe: cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1), abilităţi de 

utilizare a computerului; 

Persoanele interesate pot depune Dosarul de participare la concurs, personal sau 

prin poştă/e-mail: 

 formularul de participare, indicat în anexa nr.1;  

 copia buletinului de identitate;  

 copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de 

perfecţionare profesională şi / sau specializare;  

 copia carnetului de muncă;  

 cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind 

absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze 

dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile 

calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea 

neemiterii actului administrativ de numire); 

 certificatul medical, după caz. 

 

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate 

împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii 

depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor 

prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare). 

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de participare la concurs: 

17.10.2014, inclusiv. 

telefon- (022) 210-153; 

e-mail- nadejda.cristea@maia.gov.md; vitalie.jereghi@maia.gov.md  

adresa poştală- Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, mun. Chişinău, bd. 

Ştefan cel Mare şi Sfânt 162, biroul nr. 515; 

persoana de contact-  Nadejda Cristea, şef adjunct al Direcţiei resurse umane 

                             Vitalie Jereghi, consultant superior al DRU.  

 

Bibliografia 

- Constituţia Republicii Moldova 

- Legea nr. 158 –XVI din 4.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public; 

- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului  

public;  

mailto:nadejda.cristea@maia.gov.md
mailto:vitalie.jereghi@maia.gov.md
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=357&id=2799


- Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; 

- Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern; 

- Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative; 

- Legea nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale; 

- Hotărârea Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 cu privire la aprobarea 

Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare). 

 

Cheltuielile 

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Ministerul 

Agriculturii şi Industriei Alimentare, iar cele legate de participare la concurs (deplasare 

la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, 

autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.



 
Anexă 
la Regulamentul cu privire la ocuparea  
funcţiei publice prin concurs 

 

 
Formular 

de participare la concursul pentru ocuparea 
 funcţiei publice  

 
Autoritatea publică __________________________________________________________  
 
Funcţia publică solicitată _____________________________________________________ 
 

I.  Date generale 
 

Nume   Prenume   

Data naşterii  Domiciliu  

Cetăţenia 
(inclusiv a altor 
state) 

 

 

 

Telefon  serv.   –  
domic. –  
mobil  –  

E-mail  

Adresa 
poştală 

 

 
II.  Educaţie 

 
Studii de bază: 
 

Nr. 
crt. 

Perioada  Instituţia, localizarea,  facultatea  
 

Specialitatea obţinută. 
Diplomă/certificat 

    

    

    

 
Studii postuniversitare/universitare (ciclul II): 
 

Nr. 
crt. 

Perioada  Instituţia, adresa,  facultatea  
 

Specialitatea, titlul 
obţinut. 
Diplomă/certificat 

    

    

    

 
Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani: 
 

Nr. 
crt. 

Perioada  Instituţia,  adresa 
 

Denumirea cursului 
 

Diplomă/certificat 

     

     

 

Titluri ştiinţifice  

 

 

Lucrări ştiinţifice, 
brevete de invenţie, 
publicaţii etc. 

 

 

 

 
 
 



III.  Experienţa de muncă 
 
 

Vechimea în serviciul public  

Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice 
solicitate 

 

 
 
Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă) 
 

Perioada Organizaţia, adresa. Postul 
deţinut 

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

 
 
 
 
 

  

 

Perioada Organizaţia,  adresa. Postul 
deţinut 

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

 
 
 
 
 

  

 

Perioada Organizaţia, adresa. Postul 
deţinut 

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

 
 
 
 
 

  

 
IV.  Calităţi profesionale (autoevaluare) 

 

Calităţi 

Nivel de dezvoltare şi 
manifestare 

înalt mediu 

   

   

   

   

   

 
V. Calităţi personale (autoevaluare) 

 

Calităţi  

Nivel de dezvoltare şi 
manifestare 

înalt 
med

iu 

   

   

   

   

   

 
VI.  Nivel de cunoaştere a limbilor 

 

Denumirea limbii Calificativ de cunoaştere 

 cunoştinţe de 
bază 

bine foarte bine 



    

    

    

    

 
VII.  Abilităţi de operare pe calculator 

 

Programe 
 

Nivel de utilizare 

  

  

  

  

  

 
VIII.  Relaţii de rudenie 

 

Relaţii de rudenie cu 
funcţionarii 

autorităţilor publice 
organizatoare a 

concursului 

 

 

 

 

 
IX.  Recomandări  

 

Nr. Nume, prenume Organizaţia, postul 
deţinut 

Tel., e-mail 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul 
autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate. 

 

 

 

Data completării 
formularului 

 
Semnătura 

 

 

 


