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APROBAT: 

semnat 

Lilia DABIJA,  

Secretar general al Ministerului 

Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

__________________________ 

     31 octombrie 2022  

 A N U N Ţ  

cu privire la  desfășurarea concursului privind ocuparea  

funcțiilor publice vacante din cadrul aparatului central al 

Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunță concursul 

pentru următoarele funcții vacante: 

1. Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor 

Consultant superior – 1 unitate 

2. Direcția politici în domeniul energetic 

Consultant principal – 2 unități 

3. Direcția urbanism, construcții și locuințe 

 Consultant principal – 2 unități 

Consultant superior- 1 unitate 

4. Direcția urbanism, construcții și locuințe, Secția politici în urbanism 

Consultant principal – 1 unitate 

Consultant superior – 1 unitate 

5. Direcția infrastructura de transport 

Consultant principal – 1 unitate (funcție temporar vacantă) 

Consultant superior – 1 unitate 

6. Direcția transport rutier 

 Consultant principal – 2 unități 

7. Serviciu transport feroviar 

Consultant principal – 2 unități 

8. Serviciul transport naval 

Consultant principal – 1 unitate  

9. Direcția  politici de dezvoltare regională 

Consultant superior – 2 unități 

10. Direcția  politici de dezvoltare regională, Secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională 

Consultant superior – 1 unitate 

11. Direcția management instituțional, Secția financiar-administrativă 

Consultant superior – 1 unitate 

 

Total funcții plasate în concurs   19 unități 
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Informația necesară: 

Denumirea autorității publice: Ministerul Infrastructurii  și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova 

Sediul autorității: mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 

Perioada de depunere a dosarelor:  

Modalitatea de depunere a documentelor: E-mail, poștă, personal 

Locul depunerii documentelor: mun. Chișinău, Casa Guvernului, str. Piața Marii Adunări Naționale 

nr. 1, bir.361 

Concursul se va desfășura în baza Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 care, după examinarea dosarelor (admiterea la concurs), 

prevede următoarele etape: 

1. Proba scrisă; 

2. Interviul. 

Pentru fiecare etapă candidații vor fi notați cu un punctaj de la 1 (unu) la 10 (zece). Fiecare etapă este 

eliminatorie pentru candidații care vor obține nota finală mai jos de 6. 

Persoanele responsabile de oferirea informațiilor suplimentare:  

Lucia Goncear, telefon: 022-250-680, e- mail: lucia.goncear@midr.gov.md 

Violina Budeci, telefon: 022-250-693, e-mail: violina.budeci@midr.gov.md 

 

Denumirea funcțiilor publice vacante, scopul și sarcinile de bază: 
 

1. Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor 

Funcția publică: consultant superior - 1 unitate 

Scopul general al funcției: realizarea  procesului de planificare strategică și operațională în cadrul 

ministerului prin executarea activităților de analiză, monitorizare și evaluare a documentelor de politici 

publice naționale și intersectoriale, conform domeniilor de activitate ale ministerului, cu perfectarea 

rapoartelor și altor materiale la indicația conducerii, precum și executarea activităților aferente asigurării 

calității proiectelor de documente de politici publice și acte normative, elaborate și promovate de minister, 

sub aspectul respectării exigențelor de tehnică legislativă și cerințelor față de documentele de politici. 

Sarcinile de bază: 

1. Realizarea procesului de planificare operațională și strategică a activității ministerului, în conformitate 

cu cadrul național de planificare strategică (analiza ex-ante). 

2. Realizarea procesului de planificare strategică și bugetară în cadrul ministerului. 

3. Realizarea procesului de monitorizare și evaluare a documentelor de planificare și a documentelor de 

politici publice naționale și intersectoriale. 

4. Asigurarea evidenței actelor normative și documentelor de politici publice elaborate de subdiviziunile 

ministerului și a activităților ce țin de promovarea acestora. Avizarea proiectelor de acte normative, inclusiv 

de documentelor de politici publice, remise spre avizare din partea altor autorități publice, repartizate de 

către conducerea ministerului spre examinare. 

Condițiile de participare la concurs: 

 deține cetățenia Republicii Moldova; 

 posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în 

limitele stabilite de lege; 

 are capacitate deplină de exercițiu; 

 nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

 este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform 

certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite 

cerințe speciale de sănătate; 

 are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă; 

 în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu 

i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 

 nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; 

mailto:lucia.goncear@midr.gov.md
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 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă 

de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această 

interdicție; 

 nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de 

constatare al Autorității Naționale de Integritate. 

Cerințe specifice: 

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalente în domeniul științelor economice, 

ingineriei, planificării strategice/bugetare, dreptului. 

Experiență profesională: 1 an experiență profesională în domeniu 

Cunoștințe: 

Cunoașterea legislației în domeniu economic, planificării strategice/bugetare, juridic; 

Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet. 

Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel B1; 

Abilități: 

- de analiză și sinteză, de lucru cu informația, organizare, elaborare a documentelor, de monitorizare și 

evaluare argumentare, gestionare și administrare a informațiilor, perfectare calitativă a rapoartelor, 

prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, comunicare eficientă. 

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, respectarea interesului public, 

desfășurarea activităților în mod etic, liber de manifestări de corupție, respect pentru drepturile omului, 

nediscriminare şi egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; iniţiativă; 

perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri 

dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale 

etc.). 

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs la funcția publică vacantă  din 

cadrul Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor 

Constituția Republicii Moldova 

Acte normative în domeniul serviciului public 

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public 

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public 

Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional 

Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

Legea nr.982/2000 privind accesul la informație; 

Acte normative în domeniul administrației publice centrale 

Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern; 

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative; 

Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate; 

Legea 239/2008 privind transparența în procesul decizional; 

Hotărîrea Guvernului nr. 610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului 

Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale; 

Acte normative în domeniul de specialitate 

Hotărîrea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, 

monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice; 

Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul 

de fundamentare a proiectelor de acte normative; 

Hotărârea Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în 

procesul decizional. 
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2. Direcția politici în domeniul energetic 

Funcția publică – consultant principal – 2 unități  

Scopul general al funcției: Participarea la procesul de promovare a politicii de stat în domeniul energetic 

(eficientă energetică, energie regenerabilă, gazele naturale și produsele petroliere), prin elaborarea și 

monitorizarea implementării conceptelor, strategiilor și programelor de dezvoltare în domeniu, în vederea 

realizării optime a obiectivelor ministerului. Analiza continuă a cadrului legal, a situației și a problemelor 

din domeniu energetic, elaborarea politicii publice eficiente în domeniul dat, monitorizarea calității 

politicilor și actelor normative. 

Sarcini de bază: 

1. Elaborarea politicilor statutului în domeniul energetic (eficientă energetică, energie regenerabilă, gazele 

naturale și produsele petroliere); 

2. Inițierea, elaborarea, coordonarea și promovarea proiectelor  de acte normative în domeniu;  

3. Cooperarea internațională, realizarea prevederilor acordurilor și convențiilor internaționale bilaterale și 

multilaterale la care Republica Moldova este parte, aferente domeniului;   

4. Monitorizarea procesului  de realizare a prevederilor  legislației în domeniu;  

5. Elaborarea rapoartelor și notelor informative referitoare la implementarea politicilor în domeniu.  

Condițiile de participare la concurs: 

 deține cetățenia Republicii Moldova; 

 posedă limba de română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în 

limitele stabilite de lege; 

 are capacitate deplină de exercițiu; 

 nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

 este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform 

certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite 

cerințe speciale de sănătate; 

 are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă; 

 în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu 

i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 

 nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; 

 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă 

de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această 

interdicție; 

 nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de 

constatare al Autorității Naționale de Integritate. 

Cerințe specifice: 

Studii: superioare de licență sau echivalente, în domeniile energetic; 

Experiență: 2 ani experiență în domeniul aferent funcției. 
Cunoştinţe: 
- Cunoașterea actelor normative din domeniu; 

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, engleza la nivel B1; 

-  abilităţi de utilizare a computerului: MC Office, Excel, Internet. 

Abilităţi:- de lucru cu documentele, analiză și sinteză, de elaborare a documentelor, argumentare, 

prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine și a  echipei,  soluționare a problemelor, comunicare 

eficientă; 

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, profesionalism, desfășurarea 

activităților în mod etic, liber de manifestări de corupție, respect pentru drepturile omului, nediscriminare 

şi egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; iniţiativă; creativitate; 

corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv 

demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.). 

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs la funcțiile publice vacante  

din cadrul Direcției politici în domeniul energetic: 

Constituția Republicii Moldova 
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Acte normative în domeniul serviciului public 

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public 

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public 

Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional 

Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

Legea nr.982/2000 privind accesul la informație; 

Acte normative în domeniul administrației publice centrale 

Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern; 

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative; 

Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate; 

Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern; 

Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale; 

Acte normative în domeniul de specialitate 

Legea Nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; 

Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică; 

Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale; 

Legea 107/2016 cu privire la energia electrică; 

Hotărârea Guvernului Nr. 102/2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 

2030. 

 

3.Direcția urbanism, construcții și locuințe  

Funcția publică consultant principal – 2 unități  

Scopul general al funcției: Elaborarea și promovarea politicii statului în domeniul urbanismului, 

construcțiilor și locuințelor întru realizarea optimă a obiectivelor ministerului. 

Sarcinile de  bază ale funcției: 

1.  Elaborarea și promovarea politicii de stat, actelor normative în domeniul industriei materialelor de 

construcții, tehnologiei moderne și urbanismului; 

2. Participarea la elaborarea documentelor specifice privind evaluarea tehnică în construcții, la elaborarea 

reglementărilor tehnice privind criteriile și procedurile de evaluare a conformității produselor și lista 

standardelor conexe la reglementările tehnice cu privire la produsele pentru construcții și promovarea 

mecanismelor privind asigurarea localităților cu documentație de urbanism; 

3. Gestionarea procesului de implementare a normativelor și standardelor de materiale performante în 

construcții; 

4. Colaborarea și acordarea asistenței informaționale și metodologice asociațiilor profesionale și patronale, 

agenților economici, autorităților administrației publice locale, în limita competențelor direcției; 

5. Monitorizarea și sistematizarea materialelor informative referitoare la experiența internațională în 

domeniul urbanismului în scopul elaborării politicilor naționale în domeniu. 

 Condițiile de participare la concurs:  

 deține cetățenia Republicii Moldova; 

 posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în 

limitele stabilite de lege; 

 are capacitate deplină de exercițiu; 

 nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

 este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform 

certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite 

cerințe speciale de sănătate; 

 are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă; 

 în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu 

i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 

 nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; 
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 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă 

de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această 

interdicție; 

 nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de 

constatare al Autorității Naționale de Integritate. 

Cerințe specifice: 

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalente în domeniul urbanismului, materialelor 

de construcție, construcțiilor industriale și civile, tehnologiei materialelor și articolelor de construcție. 
Experiență profesională: minimum 2 ani în domeniul construcțiilor, preferabil experiență în serviciul 
public. 
Cunoştinţe: 
- cunoașterea legislației în domeniu; 

- cunoașterea managementului domeniului urbanismului; 

- cunoașterea politicilor și procedurilor de atestare a proiectanților; 

- organizare a procesului de proiectare a documentației de urbanism, precum și a practicilor pozitive în 

domeniu; 

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel, cel puțin, B1; 

- cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet. 

Abilităţi:- abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborare și examinare 

a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, 

comunicare eficientă. 

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, respect, spirit de inițiativă, 

diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort și stres, tendință spre 

dezvoltare profesională continuă.  

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs la funcția publică vacantă  de 

consultant principal din cadrul Direcției urbanism, construcții și locuințe: 

Constituția Republicii Moldova 

Acte normative în domeniul serviciului public 

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public 

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public 

Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional 

Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

Legea nr.982/2000 privind accesul la informație; 

Acte normative în domeniul administrației publice centrale 

Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern; 

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative; 

Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate; 

Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale; 

Acte normative în domeniul de specialitate 

Legea nr.75/2015 cu privire la locuințe; 

Hotărîrea  Guvernului nr.191/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi 

achitarea serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor 

şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă. 

Hotărîrea  Guvernului  nr. 447/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, modul de 

atribuire și folosire a locuințelor sociale 

Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții 

Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului; 

Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova 

Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă; 

Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală; 

Legea nr. 591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale 

Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului 

Legii nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu 
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Legea nr. 1530/1993 privind ocrotirea monumentelor 

Legea nr. 254/2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale 

Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație 

Legea nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală;  

Legea nr.139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe; 

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice 

Legea nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică 

Hotărîrea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, 

monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice 

Hotărîrea Guvernului nr. 56/2017 cu privire la Consiliul Național de Planificare a Teritoriului 

Hotărârea Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în 

procesul decizional 

Hotărârea Guvernului nr. 329/2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-

profesională a specialiștilor cu activități în construcții 

Hotărârea Guvernului nr. 361/1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor 

Hotărârea Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii 

Hotărârea Guvernului nr. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi 

instalaţiilor aferente 

Hotărârea Guvernului nr. 1469/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la crearea şi 

funcţionarea ghişeului unic de autorizare a lucrărilor de construcție 

 

Direcția urbanism, construcții și locuințe 

Funcţia publică consultant superior – 1 unitate  

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la elaborarea și promovarea politicii în construcții și dezvoltarea 

locuinței întru realizarea optimă a obiectivelor ministerului. 

Sarcinile de  bază ale funcției: 

1. Elaborarea cadrului normativ privind domeniul amenajării (planificării) teritoriului; 

2. Participarea la activitățile ce țin la stocarea, analiza și sinteza datelor necesare pentru elaborarea și 

actualizarea planurilor de amenajare a teritoriului național și regional; 

3. Participarea la activitățile ce țin de elaborarea, actualizarea și avizarea planurilor de amenajare a 

teritoriului național și regional; 

4. Asigurarea avizării și activităților necesare pentru aprobarea planurilor de amenajare a teritoriului 

național și regional; 

5. Acordarea asistenței informaționale și metodologice privind elaborarea planurilor de amenajare a 

teritoriului național și regional. 

Condiţii de participare la concurs: 

 deține cetățenia Republicii Moldova; 

 posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în 

limitele stabilite de lege; 

 are capacitate deplină de exercițiu; 

 nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

 este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului 

medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale 

de sănătate; 

 are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă; 

 în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a 

încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 

 nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; 

 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă 

de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această 

interdicție; 

 nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de 

constatare al Autorității Naționale de Integritate. 
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Cerințe specifice: 

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalente în domeniul amenajării teritoriului, 

economice, juridice și/sau administrare. 

Experiență profesională: minimum 1 an în domeniul construcțiilor, preferabil experiență în serviciul 

public. 
Experiență profesională:  
Cunoştinţe: 
- cunoașterea legislației în domeniu; 

- cunoașterea managementului domeniului urbanismului; 

- cunoașterea politicilor și procedurilor de atestare a proiectanților; 

- organizare a procesului de proiectare a documentației de urbanism, precum și a practicilor pozitive în 

domeniu; 

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel, cel puțin, B1; 

cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet. 

Abilităţi:- abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborare și examinare 

a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, 

comunicare eficientă. 

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, respect, spirit de inițiativă, 

diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort și stres, tendință spre 

dezvoltare profesională continuă.  

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs la funcția publică vacantă  de 

consultant superior din cadrul Direcției urbanism, construcții și locuințe: 

Constituția Republicii Moldova 

Acte normative în domeniul serviciului public 

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public 

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public 

Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional 

Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

Legea nr.982/2000 privind accesul la informație; 

Acte normative în domeniul administrației publice centrale 

Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern; 

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative; 

Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate; 

Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale; 

Acte normative în domeniul de specialitate 

Legea nr.75/2015 cu privire la locuințe; 

Hotărîrea  Guvernului nr.191/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi 

achitarea serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor 

şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă. 

Hotărîrea  Guvernului  nr. 447/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, modul de 

atribuire și folosire a locuințelor sociale 

Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții 

Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului; 

Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova 

Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă; 

Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală; 

Legea nr. 591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale 

Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului 

Legii nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu 

Legea nr. 1530/1993 privind ocrotirea monumentelor 

Legea nr. 254/2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale 

Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație 

Legea nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală;  
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Legea nr.139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe; 

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice 

Legea nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică 

Hotărîrea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, 

monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice 

Hotărîrea Guvernului nr. 56/2017 cu privire la Consiliul Național de Planificare a Teritoriului 

Hotărârea Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în 

procesul decizional 

Hotărârea Guvernului nr. 329/2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-

profesională a specialiștilor cu activități în construcții 

Hotărârea Guvernului nr. 361/1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor 

Hotărârea Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii 

Hotărârea Guvernului nr. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi 

instalaţiilor aferente 

Hotărârea Guvernului nr. 1469/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la crearea şi 

funcţionarea ghişeului unic de autorizare a lucrărilor de construcţie 

 

 

4. Secția politici în urbanism, Direcția urbanism, construcții și locuințe 

Funcția publică: Consultant principal  – 1 unitate 

Scopul general al funcţiei: Elaborarea și promovarea politicilor, actelor normative în domeniul 

constrcțiilor și urbanismului. 

Sarcini de bază: 

1. Participarea la elaborarea și promovarea politicilor, actelor normative în domeniul urbanismului, precum 

şi asigurarea avizării acestora; 

2. Organizarea și asigurarea avizării proiectelor de acte normative  parvenite de alte autorități publice și de 

la subdiviziunile Ministerului, cu incidență în domeniul urbanismului; 

3. Analizarea şi organizarea procedurii de avizare a planurilor urbanistice generale și zonale, susținerea și 

supravegherea realizării acțiunilor urbanistice în localități, coordonarea procesului de implementare a 

principiilor de dezvoltare durabilă în proiectarea urbanistică;  

4. Participarea la elaborarea și promovarea mecanismelor privind asigurarea localităților cu documentație 

de urbanism. 

Condițiile de participare la concurs:  

 deține cetățenia Republicii Moldova; 

 posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în 

limitele stabilite de lege; 

 are capacitate deplină de exercițiu; 

 nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

 este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform 

certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite 

cerințe speciale de sănătate; 

 are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă; 

 în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu 

i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 

 nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; 

 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă 

de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această 

interdicție; 

 nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de 

constatare al Autorității Naționale de Integritate. 

Cerințe specifice: 
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Studii: superioare, de licență sau echivalente în domeniul urbanistic, economice, juridice și/sau 

administrare.  

Experiență profesională: minimum 2 ani de experiență profesională în domeniu. 
Cunoştinţe: 
- Cunoaștrea legislaţiei și actelor normative în domeniu; 

- Cunoașterea actelor  normative internaționale în domeniul urbanistic, precum și a practicilor pozitive în 

domeniu; 

- Cunoașterea politicilor și procedurilor din domeniul urbanistic, precum și a practicilor pozitive în 

domeniu; 

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională. nivel B1; 

- Cunoștințe de utilizare a computerului: MC Office, Excel, Power Point, Internet. 

Abilităţi:- de lucru cu informația, elaborare de politici, de acte normative, organizare, lucru cu informația, 

analiză și sinteză a datelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine și a echipei, 

soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor 

tehnice de birou; 

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, spirit și iniţiativă; respecr, 

diplomație, creativitate; flexibilitate, disciplină,  responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre 

dezvoltarea profesională continuă. 

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs la funcția publică vacantă  de 

consultant principal din cadrul Secției politici în urbanism, Direcția urbanism, construcții și locuințe: 

Constituția Republicii Moldova 

Acte normative în domeniul serviciului public 

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public; 

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public; 

Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional; 

Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

Legea nr.982/2000 privind accesul la informație; 

Acte normative în domeniul administrației publice centrale 

Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern; 

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative; 

Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate; 

Hotărârea Guvernului nr.595/2017 pentru aprobarea Structurii-tip a Regulamentului privind organizarea şi 

funcționarea ministerului; 

Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, 

monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice; 

Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul 

de fundamentare a proiectelor de acte normative; 

Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale; 

Acte normative în domeniul de specialitate: 

Codul administrativ nr. 116/2018; 

Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții; 

Legea nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului; 

Legea nr. 436 din 21.12.2006 privind administrația publică locală; 

Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă; 

Legea nr. 436 din 06.11.2003 privind Statutul-cadru al satului (comunei), orașului (municipiului) 

Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție  

 

Secția politici în urbanism, Direcția urbanism, construcții și locuințe 

Funcția publică – Consultant superior  

Scopul general al funcţiei: Elaborarea și promovarea politicii în domeniul construcțiilor și urbanismului. 

Sarcini de bază: 

1. Inițierea și elaborarea actelor normative ce determină baza juridică și organizatorică privind activitatea 

administratorilor asociațiilor în condominiu; 
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2. Monitorizarea implementării legii condominiului în fondul locativ și legii cu privire la locuințe în partea 

ce ține de gestionarea fondului locativ existent. 

3. Monitorizarea procesului de instituire a asociațiilor proprietarilor de locuințe în blocuri locative, precum 

și a asociațiilor de coproprietari în condominiu. 

4. Colectarea, sistematizarea și analiza informației aferente domeniului fondului locativ, de la autoritățile 

publice locale, instituții cu atribuții în domeniu, persoane fizice și juridice. 

Condițiile de participare la concurs:  

 deține cetățenia Republicii Moldova; 

 posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în 

limitele stabilite de lege; 

 are capacitate deplină de exercițiu; 

 nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

 este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform 

certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite 

cerințe speciale de sănătate; 

 are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă; 

 în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu 

i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 

 nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; 

 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă 

de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această 

interdicție; 

 nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de 

constatare al Autorității Naționale de Integritate. 

Cerințe specifice: 

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalente în domeniul urbanistic, economice, 

juridice și/sau administrare. 

Experiență: 1 an experiență profesională în domeniul. 
Cunoştinţe: 

 Cunoaștrea legislaţiei și actelor normative în domeniu; 

 Cunoașterea actelor legislative și normative internaționale în domeniul urbanistic; 

 Cunoașterea politicilor și procedurilor din domeniul urbanistic, precum și a practicilor pozitive în 

domeniu; 

 Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională. nivel C1; 

 Cunoștințe de utilizare a computerului: MC Office, Excel, Power Point, Internet. 

Abilităţi:- de lucru cu informația, elaborare de politici, de acte legislative și normative, organizare, lucru 

cu informația, analiză și sinteză a datelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine 

și a echipei, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, lucru în echipă, utilizarea 

mijloacelor tehnice de birou; 

Atitudini/comportamente: respect, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, 

responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendințe spre dezvoltarea profesională continuă. 

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs: 

Constituția Republicii Moldova 

Acte normative în domeniul serviciului public 

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public; 

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public; 

Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional; 

Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie; 

Legea nr.271-XVI/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice. 

Acte normative în domeniul administrației publice centrale 

Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern; 

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative; 

Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate; 
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Hotărârea Guvernului nr.595/2017 pentru aprobarea Structurii-tip a Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea ministerului; 

Hotărîrea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, 

monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice; 

Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul 

de fundamentare a proiectelor de acte normative; 

Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și 

Infrastructurii; 

Acte normative în domeniul de specialitate: 

Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii; 

Legea nr. 853 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului; 

Legea nr. 436 din 21.12.2006 privind administraţia publică locală; 

Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă; 

Legea nr. 436 din 06.11.2003 privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului) 

Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție  

Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție  

 
5. Direcția infrastructura de transport 

Funcţia publică - consultant principal – 1 unitate (funcție temporar vacantă) 
Scopul general al funcţiei: Elaborarea, promovarea și contribuirea la realizarea proiectelor de politici și 

implementarea politicilor de integrare europeană în domeniul infrastructurii de transport, în vederea 

realizării optime a obiectivelor ministerului. 

Sarcini de bază: 

1. Elaborarea proiectelor de politici publice, acte normative și standarde în domeniul infrastructurii de 

transport; 

2. Asigurarea activităților privind dezvoltarea colaborării internaționale în domeniul infrastructurii de 

transport; 

3. Asigurarea măsurilor necesare pentru implementarea politicilor de integrare europeană în domeniul 

infrastructurii de transport; 

4. Monitorizarea acțiunilor în vederea realizării documentelor de politici a ministerului în deplină 

conformitate cu obiectivul de integrare Europeană a Guvernului. 

Condițiile de participare la concurs:  

 deține cetățenia Republicii Moldova; 

 posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în 

limitele stabilite de lege; 

 are capacitate deplină de exercițiu; 

 nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

 este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform 

certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite 

cerințe speciale de sănătate; 

 are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă; 

 în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu 

i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 

 nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; 

 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă 

de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această 

interdicție; 

 nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de 

constatare al Autorității Naționale de Integritate. 

Cerințe specifice: 

Studii: superioare, de licență sau echivalente în domeniul construcții, căi ferate, drumuri și poduri. 

Experiență: 2 ani experiență profesională în domeniul construcții cai, ferate și poduri, preferabil experiență 

în serviciul public; 
Cunoştinţe: 
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● cunoaşterea legislaţiei şi actelor normative în domeniu; 

● cunoaşterea managementului dezvoltării rețelei rutiere; 

● cunoaşterea politicilor şi procedurilor de întreținere a rețelei rutiere, precum şi a practicilor pozitive în 

domeniu; 

● cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, nivel B1; 

● abilităţi de utilizare a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint, Internet. 

Abilităţi: - abilităţi de planificare, lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborarea de politici, acte 

legislative și normative, soluționare a problemelor de complexitate înaltă, consultare, instruire, prezentare, 

comunicare eficientă, lucru în echipă, de exercitare autonomă a sarcinilor de serviciu. 

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, respect faţă de oameni, spirit de 

iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională 

continuă, rezistentă la efort şi stres. 

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs : 
Constituția Republicii Moldova 

Acte normative în domeniul serviciului public 

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public 

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public 

Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional 

Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie; 

Acte normative în domeniul administrației publice centrale 

Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern; 

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative; 

Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate; 

Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, 

monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice; 

Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul 

de fundamentare a proiectelor de acte normative; 

Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului  Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale; 

Acte normative în domeniul de specialitate 

Legea drumurilor nr.509/1995; 

Legea fondului rutier nr.720/1996; 

Legea privind calitatea în construcţii nr. 721/1996; 

Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie; 

Legea nr. 131/2007 privind siguranţa traficului rutier; 

Hotărârea Guvernului nr. 827/2013 cu privire la aprobarea Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-

2022 

Hotărârea Guvernului nr.1468/2016 “Cu privire la aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale 

din Republica Moldova”; 

Hotărârea Guvernului nr.1073/2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi 

efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise; 

Hotărârea Guvernului nr. 357/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere; 

Hotărârea Guvernului nr. 1214 /2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră; 

Hotărârea Guvernului nr. 972/2011 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea 

Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră; 

Hotărârea Guvernului nr.244/2012 cu privire la reforma sistemului de întreţinere a drumurilor publice 

NCM D.02.01:2015 Proiectarea drumurilor (SNiP 2.05.02-85 Drumuri); 

SNiP 2.05.03-84 Poduri şi podeţe; 

SNiP 3.06.03-85 Drumuri. 

Direcția infrastructura de transport 

Funcţia publică: consultant superior - 1 unitate 

Scopul general al funcţiei: Elaborarea, promovarea actelor normative și programelor în domeniul de 

reparație și întreținere a infrastructurii drumurilor,  în vederea realizării optime a obiectivelor ministerului.   

Sarcini de bază:  
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1. Elaborarea programelor de construcție, modernizare, reabilitare, reparație și întreținere a drumurilor; 

2. Monitorizarea, evaluarea și raportarea permanentă privind gradul de implementare a acestora;  

3. Elaborarea proiectelor de acte normative conform domeniului de competență; 

4. Consultarea autorităților administrației publice locale în problemele ce vizează aplicarea 

reglementărilor specifice în domeniile încredințate; 

Condițiile de participare la concurs:  

 deține cetățenia Republicii Moldova; 

 posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în 

limitele stabilite de lege; 

 are capacitate deplină de exercițiu; 

 nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

 este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform 

certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite 

cerințe speciale de sănătate; 

 are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă; 

 în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-

a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 

 nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; 

 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă 

de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această 

interdicție; 

 nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de 

constatare al Autorității Naționale de Integritate. 

Cerințe specifice: 

Studii: superioare de licență sau echivalente, în domeniul construcții, cai ferate, drumuri și poduri;  

Experiență: minimum 1 an experiență profesională în domeniul construcții, cai ferate, drumuri și poduri 

preferabil experiență în serviciul public. 
 Cunoştinţe: 
- cunoaşterea legislaţiei şi actelor normative în domeniu; 

- cunoaşterea managementului  dezvoltării rețelei rutiere; 

- cunoaşterea politicilor şi procedurilor de dezvoltare a rețelei rutiere, precum şi a practicilor pozitive în 

domeniu; 

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); 

- abilităţi de utilizare a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint, Internet, softuri GIS. 

Abilităţi: - de lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare de politici, acte legislative şi normative, 

soluţionare a problemelor de complexitate înaltă, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, 

lucru în echipă,de exercitare autonomă a sarcinilor de serviciu. 

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, respectarea interesului public, 

desfășurarea activităților în mod etic, liber de manifestări de corupție, respect pentru drepturile omului, 

nediscriminare şi egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; iniţiativă; 

perseverenţă; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri 

dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale 

etc.). 

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs la funcția publică vacantă în 

cadrul Direcției infrastructură de transport:  

Constituția RM 

Acte normative în domeniul serviciului public 

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public; 

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public; 

Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional; 

Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie; 

Acte normative în domeniul administrației publice centrale 

Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern; 



 15 

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative; 

Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate; 

Hotărîrea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, 

monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice; 

Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul 

de fundamentare a proiectelor de acte normative; 

Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale; 

Acte normative în domeniul de specialitate  

Legea drumurilor nr.509/1995; 

Legea fondului rutier nr.720/1996; 

Legea privind calitatea în construcţii nr. 721/1996; 

Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie; 

Legea nr. 131/2007 privind siguranţa traficului rutier; 

Hotărârea Guvernului nr. 827/2013 cu privire la aprobarea Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-

2022 

Hotărârea Guvernului nr.1468/2016 “Cu privire la aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale 

din Republica Moldova”; 

Hotărârea Guvernului nr.1073/2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi 

efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise; 

Hotărârea Guvernului nr. 357/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere; 

Hotărârea Guvernului nr. 1214 /2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră; 

Hotărârea Guvernului nr. 972/2011 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea 

Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră; 

Hotărârea Guvernului nr.244/2012 cu privire la reforma sistemului de întreţinere a drumurilor publice 

NCM D.02.01:2015 Proiectarea drumurilor (SNiP 2.05.02-85 Drumuri); 

SNiP 2.05.03-84 Poduri şi podeţe; 

SNiP 3.06.03-85 Drumuri 

 

6. Direcția transport rutier 

Funcția publică: consultant principal- 2 unități 

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea transporturilor prin elaborarea, promovarea și  

realizarea politicilor în domeniul transportului rutier de mărfuri și activităților conexe. 

Sarcini de bază: 

1. Elaborarea proiectelor de acte normative, precum şi altor reglementări din domeniul transporturilor 

rutiere de mărfuri și activităților conexe; 

2. Monitorizarea activității instituțiilor subordonate ministerului din domeniul transportului rutier și 

activităților conexe; 

3. Armonizarea legislației naționale în domeniul transportului rutier și activități conexe, la cea comunitară; 

4. Examinarea petițiilor și cererilor cetățenilor, agenților economici, administrației publice locale, 

demersurile Guvernului, interpelări parvenite din Parlamentul Republicii Moldova, pe problemele ce țin de 

activitatea transportului rutier și activităților conexe. 

Condițiile de participare la concurs:  

 deține cetățenia Republicii Moldova; 

 posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în 

limitele stabilite de lege; 

 are capacitate deplină de exercițiu; 

 nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

 este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform 

certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite 

cerințe speciale de sănătate; 

 are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă; 

 în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu 

i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 
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 nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; 

 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă 

de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această 

interdicție; 

 nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de 

constatare al Autorității Naționale de Integritate. 

Cerințe specifice: 

Studii: superioare de licență în domeniul transporturilor, economiei sau juridic. 
Experiență profesională: cel puțin 2 (doi) ani de experiență în domeniul transporturilor, economiei sau 
juridic, iar experiența în funcția publică constituie un avantaj. 
 Cunoştinţe: 
-cunoașterea legislației în domeniul transportului rutier; 

- cunoașterea legislației din domeniul funcției publice; 

- cunoștințe de operare a calculatorului și sistemelor de operare; 

- cunoștințe în domeniul managementului; 

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B1. 

Abilităţi: - de lucru cu informația, analiză şi sinteză, elaborare de politici, acte normative, soluționarea 

problemelor de complexitate înaltă, consultare, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, de 

exercitare autonomă a sarcinilor de serviciu.. 

 Atitudini/comportamente: Integritate, lipsa manifestărilor de corupție, amabilitate, spirit de inițiativă, 

creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă. 

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs la  funcția publică vacantă   

de consultant principal din cadrul Direcției transport rutier: 

Constituția RM     

Acte normative în domeniul serviciului public 

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public; 

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public; 

Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional; 

Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie; 

Acte normative în domeniul administrației publice centrale 

Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern; 
Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative; 

Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate; 

Hotărîrea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, 

monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice; 

Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul 

de fundamentare a proiectelor de acte normative; 

Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale; 

Acte normative în domeniul de specialitate 

Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014; 

Codul administrativ nr. 116/2018; 

Hotărârea Guvernului nr. 1047/1999 cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de 

căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării a autovehiculelor şi 

remorcilor acestora; 

Hotărârea Guvernului nr. 854/2006 cu privire la Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje; 

Hotărîrea Guvernului nr. 773/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de 

mărfuri; 

Hotărîrea Guvernului nr. 257/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea  și utilizarea 

autorizațiilor de transporturi rutiere; 

Hotărîrea Guvernului nr. 326/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea pe drumurile 

publice a transporturilor rutiere cu depăşirea masei totale, a  maselor pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime 

admise; 
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Hotărîrea Guvernului nr. 589/2017 Hotărîre privind aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de 

mărfuri periculoase;  

Hotărârea Guvernului nr. 151/2022 cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale Transport 

Auto; 

Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere; 

Hotărîrea Guvernului nr.  67 din  05.02.2016 cu privire la crearea şi funcționarea ghișeului unic pentru 

eliberarea actelor permisive în domeniul transportului rutier;  

Tratate internaționale 

Acord european din 01.07.1970 privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi 

internaţionale pe şosele (A.E.T.R.); 

Acordul European din 30.09.1957 referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase 

(A.D.R.); 

Acord din 13.04.2000 privind transportul internaţional ocazional de calatori cu autocarul şi autobuzul 

(Acordul INTERBUS); 

Convenție relativă din 19.05.1956 la Contractul de transport internaţional al Mărfurilor pe șosele (C.M.R.); 

Protocol din 17.10.1953 referitor la Conferința Europeană a miniștrilor de transport; 

Acordurile bilaterale dintre Republica Moldova și alte state privind reglementarea transporturilor rutiere. 

  

7. Serviciu transport feroviar 

Funcția publică: Consultant principal – 2 unități 

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea transportului feroviar prin  elaborarea, promovarea 

și  monitorizarea implementării politicilor de stat. 

Sarcini de bază: 

1. Evaluarea implementării politicilor în sectorul transportului feroviar și impactul acestora; 

2. Elaborarea actelor  normative în domeniul transportului feroviar; 

3. Monitorizarea și evaluarea aplicării și respectării prevederilor legale în domeniul transportului feroviar; 

4. Monitorizează activitatea transportului feroviar; 

5. Examinarea cererilor, solicitărilor, petițiilor și propunerilor parvenite de la întreprinderi, organizații și 

cetățeni, privind sectorul transportului feroviar 

Condițiile de participare la concurs:  

 deține cetățenia Republicii Moldova; 

 posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în 

limitele stabilite de lege; 

 are capacitate deplină de exercițiu; 

 nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

 este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului 

medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale 

de sănătate; 

 are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă; 

 în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a 

încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 

 nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; 

 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă 

de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această 

interdicție; 

 nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de 

constatare al Autorității Naționale de Integritate. 

Cerințe specifice: 

Studii: superioare de licență sau echivalente  în domeniul transportului feroviar, transportului, drept, 

inginerie, administrare publică. 

Experiență: 2 ani experiență profesională în domeniul transportului, ingineriei, drept și preferabil 

experiență în serviciul public. 

 Cunoştinţe: 

- Cunoașterea actelor normative în domeniu; 

lex:HGHG20170724589
lex:HGHG20170724589
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-Cunoașterea actelor normative internaționale în domeniul transportului feroviar; 

-Cunoașterea politicilor și procedurilor din domeniul transportului feroviar, precum și a practicilor pozitive 

în domeniu; 

-Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1); 

-Abilități de utilizare a computerului. 

Abilităţi: analiză și sinteză, elaborare de politici de acte legislative și normative, consultare, instruire, 

prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, lucru cu informația, utilizarea mijloacelor tehnice în birou,  

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, spirit de inițiativă, creativitate, 

flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă, respect și stimă 

față de cetățeni. 

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs la funcția publică vacantă 

din cadru Serviciului transport feroviar: 

Constituția RM     

Acte normative în domeniul serviciului public 
Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public; 

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public; 

Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional; 

Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie; 

Acte normative în domeniul administrației publice centrale 

Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern; 

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative; 

Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate; 

Hotărîrea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, 

monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice; 

Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul 

de fundamentare a proiectelor de acte normative; 

Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale; 

Acte normative în domeniul de specialitate 

Codul transportului feroviar nr. 19/2022; 

Codul transportului feroviar nr. 309/2003; 

Codul administrativ nr. 116/2018; 

HG nr. 1042/2017 privind aprobarea Concepției pentru restructurarea sectorului feroviar  și a Î.S. „Calea 

Ferată din Moldova” pentru anii 2022-2024; 

 

 8.Serviciul transport naval 

 Funcţia publică: Consultant principal- 1 unitate 

Scopul general al funcţiei: Asigurarea dezvoltării domeniului transportului naval prin elaborarea, 

promovarea și monitorizarea implementării politicilor de stat în domeniu, proceselor de restructurare și 

reorganizare a sectorului naval. 

Sarcini de  bază ale funcției: 

1. Elaborarea și promovarea implementării politicii de stat în domeniul  transporturilor navale; 

2. Inițierea și dezvoltarea colaborării internaționale în domeniul dezvoltării transporturilor navale; 

3. Elaborarea politicilor de certificare, deservire și reparații tehnice, instruire a specialiștilor în domeniul 

transporturilor navale; 

4. Armonizarea legislației naționale în domeniul transporturilor navale la cea comunitară; 

5. Examinarea petițiilor și cererilor agenților transportatori, administrației publice locale, poruncile de 

Guvern, interpelări parvenite din Parlamentul Republicii Moldova pe problemele ce țin de activitatea 

transporturilor navale. 

 Condițiile de participare la concurs:  

 deține cetățenia Republicii Moldova; 

 posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele 

stabilite de lege; 

 are capacitate deplină de exercițiu; 
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 nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

 este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului 

medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale 

de sănătate; 

 are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă; 

 în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a 

încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 

 nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; 

 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă 

de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această 

interdicție; 

 nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare 

al Autorității Naționale de Integritate. 

Cerințe specifice: 

Studii: superioare de licență sau echivalente,  în domeniul transportului naval si/sau științe juridice. 

Experiență profesională: 2 ani experiență profesională în domeniu. 
Cunoştinţe: 
- Cunoașterea legislației și actelor normative în domeniu; 

- Cunoașterea actelor normative internaționale în domeniu; 

- Cunoașterea politicilor și procedurilor  din domeniul transportului naval, precum și a practicilor pozitive 

în domeniu; 

- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională, nivel B1; 

- Abilități de utilizare a computerului: MC Office, Excel, Power Point, Internet. 

Abilităţi: planificare, spirit de organizare, analiză și sinteză, control și evaluare, gestionare a resurselor 

materiale și financiare, flexibilitate, aplanare a situațiilor de conflict, elaborare de politici de acte 

normative, consultare, instruire continuă, comunicare eficientă, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor 

tehnice de birou. 

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, spirit de inițiativă, creativitate, 

disciplină, responsabilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă, respect și stimă față de cetățeni, 

rezistență la efort și stres. 

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs la funcția publică  vacantă 

de consultant principal din cadrul Serviciului transport naval: 

Constituția Republicii Moldova 

Acte normative în domeniul serviciului public 

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public; 

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public; 

Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional; 

Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie; 

Acte normative în domeniul administrației publice centrale 

Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern; 

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative; 

Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate; 

Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, 

monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice; 

Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul 

de fundamentare a proiectelor de acte normative; 

Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului  Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale. 

Acte normative în domeniul de specialitate 

Legea pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova nr. 599-XIV/1999; 

Legea RM nr.176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova. 

Legea RM nr.53/2001 despre acceptarea de către RM a Convenţiei cu privire la Organizaţia Internațională 

Maritimă 
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Hotărârea Guvernului nr.855/2007 cu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare a navelor maritime; 

Hotărârea Parlamentului RM nr.1431/1997 pentru ratificarea Acordului European privind principalele căi 

navale interne de importanţă internaţională 

Hotărârea Guvernului nr.955/2006 cu privire la implementarea Codului internaţional pentru securitatea 

navei şi a facilităţii portuare (ISPS Code) şi a Rezoluţiei Organizaţiei Maritime Internaţionale A.959 (23) 

Forma Registrului de înregistrare continuă a istoriei navei şi îndrumarul de ţinere a acestuia; 

Hotărârea Parlamentului nr.86/1998 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia despre regimul 

de navigaţie pe Dunăre; 

Legea RM nr.185/2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea 

vieții umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat 

la Londra la 11 noiembrie 1988; 

Legea RM nr.189/2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională pentru prevenirea 

poluării de către nave, adoptată la Londra la 2 noiembrie 1973, şi la Protocolul la ea (MARPOL 73/78), 

adoptat la Londra la 17 februarie 1978; 

Legea RM nr.188/2005 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra măsurii 

tonajului navelor (TONNAGE 69), adoptată la Londra la 23 iunie 1969; 

Legea RM nr.190/2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind standardele 

de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW 78), adoptată la 

Londra la 7 iulie 1978, şi la Codul de pregătire, brevetare/atestare a personalului navigant şi efectuare a 

serviciului de cart (STCW Code), adoptat la Londra la 7 iulie 1995; 

Legea RM nr.191/2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind Regulile internaţionale 

pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG 72), adoptată la Londra la 20 octombrie 1972; 

 Legea RM nr.395/2006 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului 

mării şi la Acordul referitor la aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării. 

 

9. Direcția politici de dezvoltare regională 

Funcţia publică: Consultant superior- 2 unități 

Scopul general al funcţiei: contribuirea la realizarea atribuțiilor funcționale ale ministerului prin elaborare, 

promovarea realizarea politicilor de stat în domeniul dezvoltării regionale. 

Sarcini de bază: 

1. Participarea la procesul de elaborare și promovare a politicilor, strategiilor, planurilor și programelor care 

reglementează dezvoltarea regională și asigurarea implementări prevederilor acestora; 

2.  Examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de ministere și alte autorități 

administrative centrale, sub aspectul priorităților dezvoltării regionale; 

3. Înaintarea propunerilor privind perfecționarea funcționării instituțiilor în domeniul dezvoltării regionale; 

4. Asigurarea cooperării internaționale și transfrontaliere; 

5. Asigurarea realizării altor activități în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională. 

Condițiile de participare la concurs:  

 deține cetățenia Republicii Moldova; 

 posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în 

limitele stabilite de lege; 

 are capacitate deplină de exercițiu; 

 nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

 este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului 

medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale 

de sănătate; 

 are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă; 

 în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a 

încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 

 nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; 

 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă 

de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această 

interdicție; 
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 nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de 

constatare al Autorității Naționale de Integritate. 

Cerințe specifice: 

Studii: superioare de licență sau echivalente, în domeniul administrației publice, relații internaționale,  

dezvoltare regională, drept internațional. 

Experiență: 1 an experiență profesională în domeniu, preferabil experiență în serviciul public. 
Cunoştinţe: 
- Cunoașterea legislației și actelor normative în domeniu; 

- Cunoașterea actelor legislative și normative internaționale în domeniu; 

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, nivel B1; 

- Abilităţi de utilizare a computerului: MC Office, Excel, Power Point, Internet. 

Abilităţi: - de lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare de politici, acte legislative și normative, 

soluționare a problemelor de complexitate înaltă, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, 

lucru în echipă, de exercitare autonomă a sarcinilor de serviciu. 

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, respectarea interesului public, 

desfășurarea activităților în mod etic, liber de manifestări de corupție, respect pentru drepturile omului, 

nediscriminare şi egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; iniţiativă; 

perseverenţă; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri 

dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale 

etc.). 

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs la funcția din cadrul Direcției 

politici de dezvoltare regională  

Constituția Republicii Moldova 

Acte normative în domeniul serviciului public 

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public; 

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public; 

Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional; 

Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie; 

Acte normative în domeniul administrației publice centrale 

Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern; 

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative; 

Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate; 

Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, 

monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice; 

Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul 

de fundamentare a proiectelor de acte normative; 

Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale. 

Acte normative în domeniul de specialitate 

Codul administrativ nr. 116/2018; 

Legea Nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova; 

Legea Nr. 27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală; 

Hotărârea Guvernului Nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 

2006 privind dezvoltarea regională  în Republica Moldova; 

Hotărârea Guvernului Nr. 172/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și 

funcționarea  Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale; 

Hotărârea Guvernului Nr. 152/2022 сu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor 

financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală; 

Hotărârea Guvernului Nr. 271/2022 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Oficiul 

Național de Dezvoltare Regională și Locală; 

Hotărârea Guvernului Nr. 40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională a 

Republicii Moldova pentru anii 2022-2028; 

Hotărârea Guvernului Nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-

2024; 
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Hotărârea Guvernului Nr. 916/2020 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor-

poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027; 

Hotărârea Guvernului Nr. 1235/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a 

costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau 

îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și din alte surse. 

 

10. Secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională, Direcți politici de dezvoltare regională  

Funcţia publică: Consultant superior- 1 unitate  

Scopul general al funcţiei: Asigurarea procesului de implementare a programelor  și proiecte. Contribuirea 

la crearea cadrului financiar-economic în cadrul Secției prin elaborarea și implementarea mecanismului de 

susținere financiară a dezvoltării regionale. 

Sarcini de bază: 

1. Analiza juridică și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de ministere și alte autorități 

administrative centrale și a partenerilor de dezvoltare regională; 

2. Consolidarea cadrului instituțional și a potențialului administrativ; ale instituțiilor de dezvoltare 

regională;  

3.  Monitorizarea și evaluarea procedurilor de achiziții publice în cadrul ADR-urilor; 

4. Asigurarea cooperării cu autoritățile publice centrale și colaborarea cu instituțiile financiare internaționale 

în domeniul achizițiilor publice și implementării proiectelor din surse financiare internaționale. 

Condițiile de participare la concurs:  

 deține cetățenia Republicii Moldova; 

 posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele 

stabilite de lege; 

 are capacitate deplină de exercițiu; 

 nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

 este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului 

medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale 

de sănătate; 

 are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă; 

 în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a 

încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 

 nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; 

 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă 

de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această 

interdicție; 

 nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare 

al Autorității Naționale de Integritate. 

Cerințe specifice: 

Studii: superioare de licență sau echivalente, în domeniul administrației publice, economice sau juridice. 

Experiență: 1 an experiență profesională în administrație publică centrală sau locală. 
Cunoştinţe: 
- Cunoașterea legislației și actelor normative în domeniu; 

- Cunoașterea actelor legislative și normative internaționale în domeniu; 

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, nivel B1; 

- Abilităţi de utilizare a computerului: MC Office, Excel, Power Point, Internet. 

Abilităţi: - de lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare de politici, acte legislative și normative, 

soluționare a problemelor de complexitate înaltă, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, 

lucru în echipă, de exercitare autonomă a sarcinilor de serviciu. 

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, respectarea interesului public, 

desfășurarea activităților în mod etic, liber de manifestări de corupție, respect pentru drepturile omului, 

nediscriminare şi egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; iniţiativă; 

perseverenţă; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri 

dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale 

etc.). 
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Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs la funcțiile din cadrul Secției  

relații cu instituțiile de dezvoltare regională   

Constituția Republicii Moldova 

Acte normative în domeniul serviciului public 

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public; 

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public; 

Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional; 

Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie; 

Legea nr.271-XVI/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice. 

Acte normative în domeniul administrației publice centrale 

Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern; 

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative; 

Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate; 

Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern; 

Hotărârea Guvernului nr.595/2017 pentru aprobarea Structurii-tip a Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea ministerului; 

Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, 

monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice; 

Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul 

de fundamentare a proiectelor de acte normative; 

Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale. 

Acte normative în domeniul de specialitate 

Codul administrativ nr. 116/2018; 

Legea Nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova; 

Legea Nr. 27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală; 

Hotărârea Guvernului Nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 

2006 privind dezvoltarea regională  în Republica Moldova; 

Hotărârea Guvernului Nr. 172/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și 

funcționarea  Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale; 

Hotărârea Guvernului Nr. 152/2022 сu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor 

financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală; 

Hotărârea Guvernului Nr. 271/2022 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Oficiul 

Național de Dezvoltare Regională și Locală; 

Hotărârea Guvernului Nr. 40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională a 

Republicii Moldova pentru anii 2022-2028; 

Hotărârea Guvernului Nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-

2024; 

Hotărârea Guvernului Nr. 916/2020 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor-

poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027; 

Hotărârea Guvernului Nr. 1235/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a 

costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau 

îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și din alte surse. 

 

11. Secția financiar-administrativă, Direcția management instituțional 

Funcția publică: Consultant  superior – 1 unitate 
Scopul general al funcţiei: Efectuarea și reflectarea operațiunilor economice, asigurarea ținerii evidenței 

contabile veridice prin întocmirea diferitor documente de contabilitate, note contabile, rapoarte financiare, 

dispoziții (plată și încasare)  în conformitate cu instrucțiunile, actele legislative și normative în vigoare, 

precum și Legii contabilității nr.113/2007, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale  

nr.181/2014, Planului de conturi și Normelor  metodologice privind evidența contabilă și raportarea în 

sistemul bugetar,  aprobat conform ordinului ministerului finanțelor nr. 216/2015, în vederea realizării 

optime a activității contabile din cadrul secției.  

Sarcini de bază:  
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1. Participarea la elaborarea  propunerilor pentru proiectul bugetului ministerului în domeniul salarizării, 

planificarea alocațiilor pe domeniul vizat pentru întreținerea aparatului central al ministerului; 

2. Participarea la elaborarea programului de activitate al ministerului, inclusiv acordarea asistență 

metodologică conducătorilor subdiviziunilor structurale în domeniul de competență;  

3. Asigurarea evidenței cheltuielilor de personal a colaboratorilor ministerului, înregistrarea, actualizarea, 

verificarea documentelor primare ce țin de calculul salariului; 

4. Participarea la întocmirea raportului privind executarea bugetului, rapoartelor financiare a aparatului 

ministerului, inclusiv raport generalizator; 

5. Întocmirea și prezentarea rapoartelor ce țin de calcul și cheltuieli salariale, analiza și verificarea calculelor 

efectuate cu bugetul aprobat. 

Condițiile de participare la concurs:  

 deține cetățenia Republicii Moldova; 

 posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în 

limitele stabilite de lege; 

 are capacitate deplină de exercițiu; 

 nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

 este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului 

medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale 

de sănătate; 

 are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă; 

 în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a 

încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 

 nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; 

 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă 

de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această 

interdicție; 

 nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare 

al Autorității Naționale de Integritate. 

Cerințe specifice: 

Studii: superioare de licență sau echivalente, în domeniul, economiei, contabilității  finanțelor. 

Experiență: 1 an experiență profesională în domeniul aferent funcției. 
 Cunoştinţe: 
- cunoașterea legislației  în domeniu; 

- cunoașterea planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a normelor metodologice privind 

evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar; 

- cunoștințe speciale în finanțele publice; 

- cunoaşterea unei limbi de circulație internațională  ( nivel B1); 

- abilităţi de utilizare a computerului: MC Office, Excel, PowerPoint, Internet. 

 Abilităţi: -  organizare,  lucru cu informația, analiză și sinteză, comunicare eficientă, elaborare a 

documentelor , argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare  de probleme, 

aplanare a situațiilor de conflict, comunicare eficientă; 

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, respectarea interesului public, 

desfășurarea activităților în mod etic, liber de manifestări de corupție, respect pentru drepturile omului, 

nediscriminare şi egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; iniţiativă; 

perseverenţă; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri 

dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale 

etc.). 

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs la funcția  din cadrul Secției 

financiar-administrative, Direcția management instituțional: 
Constituţia Republicii Moldova; 

Acte normative în domeniul serviciului public 

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public; 

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public; 

Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional; 
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Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie; 

Acte normative în domeniul administrației publice centrale 

Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern; 

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative; 

Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate; 

Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern; 

Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale 

Acte normative în domeniul de specialitate: 

Legea  Contabilității nr. 113/2007; 

Legea finanțelor publice și responsabilități bugetar-fiscale nr.181/2014;  

Legea privind  sistemul unitar de salarizare  în sectorul bugetar nr.270/2018; 

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

Hotărîrea Guvernului nr. 433/2015 privind regulamentul-cadru de activitate a serviciilor financiare; 

Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; 

Hotărîrea Guvernului nr. 10/2012 privind aprobarea regulamentului cu privire la delegarea salariaților 

entităților din Republica Moldova; 

Hotărîrea Guvernului nr. 500/1998 privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe; 

Planului de conturi și Normelor  metodologice privind evidența contabilă și raportarea în sistemul bugetar,  

aprobat conform ordinului ministerului finanțelor nr. 216/2015 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care va include: 
- formularul de participare (anexa nr.1 la prezentul anunţ); 

- copia buletinului de identitate; 

- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională 

şi/sau de specializare; 

- documente ce atestă experienţa profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea 

profesională desfăşurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative); 

- cazier 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); 

- documentele care atestă prestarea voluntariatului, în cazul în care candidatul consideră necesar. 

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 prezentării de către candidați, la data desfăşurării probei scrise a concursului, 

tuturor  actelor în original pentru autentificare). 

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este – 18 noiembrie 

2022, ora 16-00. 

Adresa poştală a MIDR – mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, Casa Guvernului, et.III. 

bir.361,MD2033 

Persoana de contact: 

Lucia Goncear, telefon – 022-250-680, e-mail – lucia.goncear@midr.gov.md 

Violina Budeci, telefon – 022-250-693, e-mail – violina.budeci@midr.gov.md 

Informaţia despre data şi ora probei scrise şi a interviului va fi plasată pe pagina web a Ministerului  

Infrastructurii și Dezvoltării Regionale www.midr.gov.md, precum şi va fi adusă la cunoştinţa fiecărui 

candidat admis la proba scrisă sau la interviu prin telefon sau mesaj electronic. 

 

 

Comisia de concurs își rezervă dreptul de a respinge candidații care atestă lipsa reputației 

ireproșabile, precum și a altor condiții. 

 

Ex. Goncear L. 31.10.2022 

mailto:lucia.goncear@midr.gov.md
http://www.midr.gov.md/
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Anexa nr.1  la anunţul cu privire la  condițiile de desfăşurare a concursului privind ocuparea 

funcţiilor publice vacante în cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

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  serviciu:  

domiciliu:  

mobil:  

E-mail   

Codul şi adresa poştală    

  

  

II. Educaţie 
  

Studii superioare, de licenţă sau echivalente (ciclul I): 
  

Nr. 

crt. 

Perioada Instituţia, localizarea, facultatea Specialitatea obţinută.  

Diplomă/certificat   
  

 

  
  

 

  
  

 

  

  

Studii superioare de masterat şi/sau doctorat (ciclul II, ciclul III): 
  

Nr.  

crt. 

Perioada Instituţia, localizarea, facultatea Specialitatea, titlul obţinut.  

Diplomă/certificat  
  

  

 
  

  

 
  

  

  

  

Cursuri de perfecţionare/specializare relevante: 
  

Nr.  

crt. 

Perioada Instituţia, localizarea Denumirea cursului Diplomă/certificat 
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Titluri ştiinţifice   

  

  

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii 

etc. 

  

  

  

Apartenenţa la organizaţii/asociaţii profesionale, 

participarea în grupuri naţionale de lucru etc. 

  

  

  

  

  

  

III. Experienţa de muncă 
  

Vechimea în serviciul public   

Vechimea în domeniul funcţiei publice vacante    

  

  

Experienţa de muncă în domeniul funcţiei publice vacante (începând cu cea recentă)* 
  

Perioada Organizaţia, localizarea.  

Postul deţinut 

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

    
 

    
 

    
 

    
 

   

* La necesitate, se adaugă secţiuni suplimentare  

  

  

IV. Competenţe (autoevaluare) 
  

Abilităţi manageriale  

(se completează pentru funcţia publică de conducere  

de nivel superior şi de conducere) 

Nivel de dezvoltare  

şi manifestare 

înalt mediu 

Planificarea activităţii 
  

Organizarea şi coordonarea 
  

Monitorizarea, evaluarea şi raportarea 
  

Luarea deciziilor 
  

Soluţionarea problemelor 
  

Managementul resurselor umane 
  

Managementul schimbărilor 
  

Altele (specificaţi) 
  

  
  

  

  

Abilităţi profesionale generice Nivel de dezvoltare  

şi manifestare 



 28 

înalt mediu 

Comunicarea interpersonală 
  

Soluţionarea de conflicte 
  

Lucrul în echipă 
  

Managementul timpului 
  

Altele (specificaţi) 
  

  
  

  

  

Atitudini/comportamente Nivel de dezvoltare  

şi manifestare 

înalt mediu 

Integritate 
  

Orientare spre respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 
  

Orientare spre rezultat şi calitate 
  

Spirit de iniţiativă 
  

Flexibilitate 
  

Orientare spre dezvoltare profesională continuă 
  

Rezistenţă la stres 
  

Altele (specificaţi) 
  

  
  

  

  

V. Nivel de cunoaştere a limbilor 
  

Denumirea limbii Calificativ de cunoaştere  

(conform Cadrului European Comun de  

Referinţă pentru cunoaşterea unei limbi) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

  
      

  
      

  
      

  

  

VI. Competenţe digitale  
  

Programe/Aplicaţii Nivel de utilizare 

începător intermediar avansat 

MS Word 
   

PowerPoint 
   

Excel 
   

Internet 
   

Altele (specificaţi) 
   

  
   

  

  

VII. Relaţii de rudenie 
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Relaţii de rudenie cu funcţionarii autorităţii 

publice organizatoare a concursului şi/sau 

autorităţii în care s-a anunţat funcţia publică 

vacantă 

  

  

  

  

  

VIII. Recomandări  
  

Nr. Nume, prenume Organizaţia, postul deţinut Telefon, e-mail 

  
   

  
   

        

  

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sunt veridice. Accept dreptul 

autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate. 
  

  

  

________________________ 

data completării formularului 

____________________ 

semnătura 

 

 

 


