
Se anunță concurs 

pentru ocuparea funcției vacante de 

de director executiv al Instituției Publice „Unitatea de implementare 

a creditului de asistență acordat de Guvernul Republicii Polone” 

 

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs – 28.11.2014, ora 

16:00.  

La funcția de director executiv al Instituției Publice pot candida persoanele 

fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții de bază: 

a) deţine cetăţenia  Republicii Moldova; 

b) posedă limba de stat, limba rusă și limba engleză: citit, scris, vorbit; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de 

vîrstă; 

e) nu are antecedente penale, inclusiv să nu fi fost condamnat printr-o sentinţă 

rămasă definitivă pentru infracţiuni în legătură cu activitatea desfăşurată sau 

pentru fapte de corupţie, de spălare de bani, pentru infracţiuni contra 

patrimoniului, pentru abuz, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare 

de fonduri, evaziune fiscală; 

f) îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei vacante. 

 

Cerinţe specifice: 

- Studii: studii superioare în domeniul managementului, economico-

financiar, sau juridic; 

     -   Experienţă profesională:  experiență de minimum 5 ani în calitate de 

conducător  în implementarea proiectelor instituțiilor financiare internaționale 

(Banca Mondială, IFAD etc); 

     - Cunoștințe: cunoștințe excelente privind regulile specifice de 

implementare a proiectelor cu finanțare străină 

 Abilităţi: abilităţi manageriale, de lucru cu informaţia, planificare, organizare, 

coordonare, monitorizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor,  

argumentare, prezentare, comunicare eficientă  și negociere, transferare a 

cunoștințelor. 

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, 

diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, 



rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională 

continuă, orientare spre rezultate. 

Alte cerinţe: 

- nu face parte din organele care exercită supravegherea şi controlul în 

unitatea unde are loc concursul;  

- alte incompatibilităţi şi conflicte de interese conform legislaţiei. 

 

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe pagina 

web al AIPA: www.aipa.gov.md 

Adresa: MD 2004, mun.Chişinău,  

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 162,  

Persoana de contact: Sorina Afanase, et. 12, bir. 1211, 

Tel.: 022-221-898,  E-mail sorina.afanase@aipa.md. 

 

Documente necesare pentru aplicare: 

  Candidaţii interesaţi, în termenul indicat în informaţia privind condiţiile 

de desfăşurare a concursului, depun personal la etajul 12, biroul 1211 din sediul 

Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin poştă (scrisoarea 

recomandată) sau prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:  

          Formularul de participare (care poate fi accesat în format electronic sau 

poate fi obţinut pe suport de hîrtie la adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, 

etajul 12, oficiul 1211); 

Copia buletinului de identitate; 

Copia diplomei de studii corespunzătoare funcţiei pentru care se 

candidează; 

Copiile altor diplome de studii şi certificate de absolvire a cursurilor de 

perfecţionare profesională relevante pentru funcţia vacantă; 

Copia carnetului de muncă; 

Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere; 

 

Modalitatea de depunere a documentelor: 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se 

prezintă împreună cu documentele originale  pentru a verifica veridicitatea lor. 

    

Dosarul de concurs depus prin poştă (scrisoare recomandată) sau e-mail, 

urmează a fi verificat privind veridicitatea documentelor pînă la desfăşurarea 

concursului, în caz contrar Dosarul de concurs se respinge.     

Cazierul juridic poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere.       

Candidatul învingător este obligat să prezinte originalul cazierului juridic în 

http://www.aipa.gov.md/
http://www.mtid.gov.md/upload/formular.doc


termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat 

învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.  

Documentele se prezintă obligatoriu în limba de stat. 

Documentele scrise într-o limbă străină şi fără traducerea legalizată în 

limba de stat, nu vor fi luate în considerare. 

Documentele pentru concurs se prezintă în mapă.   

 

Locul desfăşurării concursului:  

Adresa: Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură 

MD 2004 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162, et. 15, bir. 1508 

 

Bibliografia 

Acte legislativ-normative din domeniu: 

Constituţia RM - Legea fundamentală a Statului; 

Codul Muncii al R.M. nr.154-XV din 28.03.2003; 

Legea nr.134 din 11 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului  dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind obținerea unui credit 

de asistență; 

Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; 

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

Hotărîrea Guvernului nr. 60 din 4 februarie 2010 „Cu privire la crearea Agenției 

de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” 

 

Formular de participare la selectarea prin concursul pentru ocuparea funcţiei vacante 

 

Instituția publică 

_______________________________________________________ 

Funcţia 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 domeniul aferent funcţiei  

solicitate 

 

 

Experienţa de muncă aferentă funcţiei  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 
me

diu 

   

   

   

   

   

 Nivel de cunoaştere a limbilor 

Denumirea limbii Calificativ de cunoaştere 

 cunoştinţe de 

bază 

bine foarte bine 

    



    

    

    

VI. Abilităţi de operare pe calculator 

Programe 

 

Nivel de utilizare 

  

  

  

  

  

VII. 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 instituției publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate. 

Data completării 

formularului 

 
Semnătura 

 

 
 


