
APROBAT 

 

____________________ 

Vasile BUMACOV, 

Ministru al agriculturii  

şi industriei alimentare 

 

“_____”______________  2014 

   

A N U N Ţ 

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice temporar 

vacante – specialist principal în cadrul Serviciului statistică agricolă şi sisteme 

informaţionale de marketing din cadrul Direcţiei marketing şi relaţii internaţionale, 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 

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 publică temporar 

vacantă – specialist principal în cadrul Serviciului statistică agricolă şi sisteme 
informaţionale de marketing din cadrul Direcţiei marketing şi relaţii internaţionale. 

1. Scopul general al funcţiei: 
Colectarea/monitorizarea datelor relevante în sectorul agroalimentar inclusiv şi a 

indicatorilor macroeconomici, consolidarea şi reînnoirea bazei de date statistice. 

Procesarea, analiza datelor cu caracter statistic şi elaborarea analize, prognoze şi 

recomandări.  

 

2. Sarcinile de bază: 

1. Elaborarea prognozei indicatorilor social-economici în domeniul agroalimentar; 

2. Efectuarea analizei a indicatorilor principali ai dezvoltării social-economice în 

domeniul agroalimentar şi reînnoirea bazei de date statistice în domeniul 

agroalimentar; 

3. Asigurarea evidenţei formularelor statistice livrate de Biroul Naţional de Statistică 

şi repartizarea electronică subdiviziunilor structurale ale Ministerului;  

4. Asigurarea cooperării cu subdiviziunile, organizaţiile şi instituţiile din subordinea 

Ministerului şi alte autorităţi publice conexe activităţii Serviciului; 

5. Sporirea competenţei profesionale şi participarea la executarea lucrărilor curente 

întru realizarea tuturor obiectivelor Serviciului. 
 

3. Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul 

Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare: 

Condiţii de bază: 

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; 

- posedarea obligatorie a limbii de stat; 

- lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; 

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



- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă. 

 

Cerinţe specifice: Studii superioare (licenţă) în Economie sau Matematică şi 

Informatică. 

 

Experienţă profesională: minimum 1 an de experienţă în domeniul economic (statistică, 

relaţii economice internaţionale) preferabil experienţă în serviciul public. 

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a 

documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, 

comunicare eficientă. 

Alte cerinţe: posedarea abilităţilor de utilizare a computerului. 

 

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, 

diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, 

responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă. 

 

4. Bibliografia 

● Constituţia Republicii Moldova 

● Acte normative în domeniul serviciului public: 

 Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994; 

 Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public”; 

 Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a 

funcţionarului public”; 

 Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 „Cu privire la conflictul de interese”; 

● Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale: 

 Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 „Cu privire la Guvern”; 

 Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 „Privind actele legislative”; 

 Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 „Privind actele normative ale Guvernului şi 

alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale”; 

 Hotărîrii Guvernului nr. 793 din 02 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al 

acestuia”, etc. 

● Acte normative în domeniul de specialitate: 

 Legea cu privire la statistica oficială, nr 412-XV din 09.12.2004. 

 Legea cu privire la organizarea şi funcţionarea pieţelor agricole şi agroalimentare, 

nr 257 din 27.07.2006. 

 Legea cu privire la comerţul interior, nr 231 din 23.09.2010. 

 Hotărârea Guvernului nr. 1027 din 28.12.2012 cu privire la aprobarea lucrărilor 

statistice pe anul 2013. 

 Formularele şi lucrările statistice în domeniul agriculturii şi industriei. 

 Clasificatorul activităţilor din Economia Republicii Moldova. 

 Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova. 

 

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=357&id=2799


5. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs: 

 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). 

 Dosar de carton cu şină. 

 

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). 

 

6. Data limită de depunere a documentelor: 28.11.2014, inclusiv. 

 

7. Locul desfăşurării concursului: 
Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei 

vacante:  

 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 

şi Sfînt, 162, biroul nr. 515, tel.:210-153.  

8. Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea 

documentelor: 

 Nadejda Cristea, şef adjunct al Direcţiei resurse umane 

 Vitalie Jereghi, consultant superior al Direcţiei resurse umane 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1  la anunţul cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţia 

publicăvacantă în cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare 
 

Formular 

de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante  

   

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 mediu 

    

    

    

    

   

  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 

 

__________ 

Hotărîrile Guvernului 

201/11.03.2009 Hotărîre privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-

XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

Monitorul Oficial 55-56/249, 17.03.2009 

 


