
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE 

 

Consiliul de Administraţie al Întreprinderii Agricole de Stat „Agrofirma 

”Vivaflora” 

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de 

director al Întreprinderii Agricole de Stat „Agrofirma ”Vivaflora” 

 

      

Scopul general al funcției: 

 

 Producerea și comercializarea florilor, arborilor și arbuștilor decorativi, 

plantelor ornamentale, semințelor, legumelor, ciupercilor și miceliului acestora, 

răsadului și alt material săditor. 

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs – 23.06.2015  

 

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe pagina 

web a MAIA: www.maia.gov.md;  tel 022- 211-575; 022-210-153;            

 E-mail: mihail.suvac@maia.gov.md; ana.grigoras@maia.gov.md. 

 

 Condiţii de participare la concurs: 

 

 deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

 posedă limba de stat, cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie 

un avantaj;  

 are capacitate deplină de exerciţiu; 

 este apt, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei;  

 nu a împlinit vârsta de pensionare; 

 nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; 

 nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 

activitate (interdicţie dispusă prin hotărâre de judecată); 

 

Cunoștințe: 

 

 studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul științelor agricole, 

dreptului, economic sau alte domenii relevante activității întreprinderii; 

 legislația muncii. 

      

    Cerinţe specifice pentru participare la concurs: 

 experiența managerială sau experiență în domeniile aferente activității 

întreprinderii constituie un avantaj. 

Abilităţi: de analiză și sinteză, planificare, organizare, control, lucru în echipă, 

abilități de operare la calculator (Word, Excel, Power Point, Internet) 

http://www.maia.gov.md/
mailto:mihail.suvac@maia.gov.md


 

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

creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre 

dezvoltare profesională continuă. 

 

Documente ce urmează a fi prezentate: 

   

-Copia buletinului de identitate; 

-Copiile diplomei de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor;  

-Programul de activitate în viitoarea funcţie, pentru un an; 

-Copia carnetului de muncă; 

-Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere; 

-Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau prezentate  împreună cu 

documentele originale  pentru a se verifica veridicitatea lor.    

-Documentele pentru concurs se prezintă în dosar cu șină.   

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

a fi verificat privind veridicitatea documentelor până la data limită de depunere a 

documentelor. 

- cuprinsul dosarului în 2 exemplare. Un exemplar se restituie, sub semnătură, 

persoanei care a depus dosarul. Fiecare filă din dosar se numerotează, iar numărul 

total de file trebuie să fie consemnat în cuprins. 

 

Locul depunerii documentelor pentru participare la concurs: 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, MD 2004, mun. Chişinău, bd. 

Ştefan cel Mare şi Sfânt 162, et. 5, of. 515, tel. 022-210-153, 

ana.grigoras@maia.gov.md. 

 

Bibliografia: 

Constituţia RM; 

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

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259 din 15.07.2004; 

Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat; 

Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; 

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

Legea nr. 68/2013 despre semințe; 

Legea nr. 728/1996 cu privire la pomicultură; 

Legea nr. 257/2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor  produselor 

agricole şi agroalimentare. 

 


