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APROBAT: 

semnat 

Lilia DABIJA, Secretar 

general al ministerului 

infrastructurii și dezvoltării 

regionale 

                 15 martie  2022  

 A N U N Ţ  

cu privire la condițiile de  desfășurare a concursului privind ocuparea  

funcţiilor publice vacante în cadrul aparatului central al 

Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

 

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

prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante: 

Direcția politici în domeniul energetic 

1.Șef  direcție- 1 unitate 

2.Consultant principal- 1 unitate 

Direcția infrastructură de comunicații 

3.Consultant principal- 1 unitate 

Secția politici și reglementări tehnice în construcții, Direcția urbanism, construcții și locuințe 

4.  Șef Secție – 1 unitate 

5.Consultant principal – 1 unitate 

 

Serviciul transport aerian  

 

6. Șef Serviciu – 1 unitate  

 

Serviciul cooperare în transport 

 

7. Consultant principal – 1 unitate 

 

Total funcții plasate în concurs 7 unități 

Informaţia necesară: 

 

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

 

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

 

1.  Direcția politici în domeniul energetic 

Funcţia publică – șef Direcție politici în domeniul energetic 

 

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea domeniului energetic prin elaborarea și promovarea 

politicilor de stat și a actelor normative din acest domeniu întru realizarea optimă a obiectivelor 

ministerului. 

 

Sarcini de bază: 

1. Coordonarea procesului de elaborare a politicii statului în domeniul energetic; 
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2. Coordonarea politicilor privind dezvoltarea durabilă a economiei naționale/domeniului energetic; 

3. Coordonarea procesului de dezvoltare a sistemelor energetice în vederea  asigurării securității și 

fiabilității în alimentarea cu energie  și resurse energetice; 

4. Coordonarea procesului de elaborare a actelor  normative în domeniul energetic; 

5. Coordonarea proceselor de colaborare cu organele de specialitate ale organelor publice centrale , cu 

autoritățile administrației publice locale, cu alte organisme și instituții publice naționale în domeniu 

energetic; 

6. Coordonarea procesului de elaborare /aplicare/realizare a proiectelor și programelor de asistență 

externă în domeniul energetic în conformitate cu  prioritățile naționale de dezvoltarea social-

economică și monitorizarea realizării acestora; 

7. Organizarea și managementul  activității direcției. 

 

 Funcția publică – consultant principal , Direcția politici în domeniul energetic  

 

Scopul general al funcţiei: Participarea la procesul de promovare a politicii de stat în domeniul gazelor 

naturale și produselor 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 de piață a gazelor naturale și produselor petroliere; 

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

naturale    și produselor petroliere;  

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

și multilaterale la care Republica Moldova este parte, aferente domeniilor gazelor naturale și produselor 

petroliere;   

4.Monitorizarea procesului  de realizare a prevederilor  legislației în domeniul gazelor naturale și 

produselor petroliere;  

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

gazelor naturale și produselor petroliere.  

 

Condiţiile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcției politici în domeniul 

energetic: 

 

Condiţii de bază: 
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;  

b) posedă limba de stat şi şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv 

în limitele stabilite de lege; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu;  

d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;  

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform 

certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite 

cerinţe speciale de sănătate;  

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţiile publice  respective:  

studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalente, în domeniile energetic (pentru 

funcția de șef direcție); 

studii superioare de licență sau echivalente în domeniul energetic (pentru funcția de consultant 

principal); 

Stagii de formare profesională în instituții de învățământ și cercetare, sau organizații acreditate din 

țară și de peste hotare  în domeniul energetic (pentru funcția de sef direcție); 

Cursuri de perfecționare profesională  continuă în domeniul energetic sau economic pentru ambele 

funcții. 

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

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



 3 

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;  

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca 

pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus 

această interdicţie; 

j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de 

constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. 

 

Experiență: 4 ani de experiență profesională în domeniu, 2 ani de experiență în funcție de conducere 

constituie un avantaj (pentru funcția de șef direcție); 

2 ani experiență în domeniul aferent funcției (pentru funcția de consultant principal). 

Cunoştinţe: 

- Cunoașterea actelor normative din domeniu; 

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, engleza la nivel B2 pentru funcția de șef 

direcție; la nivel B1 pentru funcția de consultant principal; 

-  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 

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. 139 din 19.07.2018 cu privire la eficiența energetică /Monitorul Oficial Nr. 309-320 art. 476; 

Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică //Monitorul Oficial Nr. 364-370, 20.10.2017 

Oficial 193-203/413, 08.07.2016; 

Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale //Monitorul Oficial 193-203/415, 08.07.2016; 

Legea nr.92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării; 

Legea 107/2016 cu privire la energia electrică; 

Hotărârea Guvernului Nr. 102 din 05.02.2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova 

până în anul 2030; 
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2. Direcția infrastructură de comunicații 

              Consultant principal- 1 unitate 

Scopul general al funcţiei:  Elaborarea și promovarea documentelor de politici și actelor normative 

în domeniul comunicațiilor electronice și monitorizarea implementării acestora 

 

Sarcini de bază:  

1. Elaborarea şi promovarea documentelor de politici şi actelor normative ce ţin de domeniul 

comunicaţiilor electronice; 

2. Participarea la monitorizarea implementării documentelor de politici şi actelor normative în 

domeniul comunicaţiilor electronice; 

3. Elaborarea reglementărilor tehnice în utilizarea spectrului de frecvenţe radio şi staţiilor, reţelelor 

de radiocomunicaţii, de proiectare, construcţie, reconstrucţie şi exploatare a reţelelor şi 

instalaţiilor comunicaţiilor electronice, cît și în sectorul comunicațiilor poștale; 

4. Implementarea Programului privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală 

terestră; 

5. Implementarea bunelor practici privind reziliența, integritatea și securitatea rețelelor de comunicații 

electronice.  

 

Condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcției infrastructura de comunicații: 

 

Condiţii de bază: 
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;  

b) posedă limba de stat şi şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv 

în limitele stabilite de lege; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu;  

d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;  

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform 

certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite 

cerinţe speciale de sănătate;  

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţiile publice  respective:  

studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalente, în domeniul comunicațiilor 

electronice, precum și în domeniul dreptului, administrării publice;  

Cursuri de perfecționare profesională  în domeniile comunicațiilor electronice, drept, administrare 

publică; 

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

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

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;  

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca 

pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus 

această interdicţie; 

j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de 

constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. 

 

Experiență: 2 ani de experiență profesională în domeniu; 

Cunoştinţe: 

- cadrul juridico-normativ ce determină activitatea ministerului; 

- legislaţia naţională şi internaţională din domeniul comunicaţiilor electronice; 

- ordinele şi dispoziţiile conducerii ministerului; 

- tendinţele şi perspectivele de dezvoltare în  domeniul comunicaţiilor electronice; 

- ordinea perfectării documentaţiei de serviciu, ordinea întocmirii documentelor de evidenţă; 

- bazele legislaţiei muncii şi administraţiei publice; 

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

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



 5 

Abilităţi:- de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor; de soluţionare a 

problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competenţă. 

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 funcția publică vacantă  din 

cadrul Direcției  infrastructură de comunicații: 

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 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 comunicațiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007; 

Legea nr. 28 din 10.03.2016 privind accesul pe proprietăți şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate 

rețelelor publice de comunicații electronice; 

Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011; 

Hotărârea Guvernului nr. 240 din 08.05.2015 pentru aprobarea Programului privind tranziția de la 

televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră; 

Hotărârea Guvernului nr. 987 din 22.12.2020 cu privire la aprobarea Programului de management al 

spectrului de frecvențe radio pentru anii 2021-2025 și a valorilor minime de expunere a blocurilor generice 

de frecvență pentru alocare prin procedura de selectare competitivă; 

Hotărârea Guvernului nr. 34 din 30.01.2019 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la 

dispoziție pe piață a echipamentelor radio”; 

Hotărârea Guvernului nr. 974 din 12.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea 

activităților de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații 

electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova; 

Hotărârea Guvernului nr. 284 din 13.04.2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecția rețelelor de 

comunicații electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecție şi pe traseele liniilor de comunicații 

electronice; 

Hotărârea Guvernului nr. 544 din 12.06.1997 cu privire la aprobarea componenței Comisiei de stat pentru 

frecvențe radio a Republicii Moldova şi a Regulamentului Comisiei de stat pentru frecvențe radio a 

Republicii Moldova; 

Hotărârea Guvernului nr. 643 din 17.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea 

şi funcționarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia 

Informației; 

Hotărârea Guvernului nr. 644 din 17.12.2019 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice 

„Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”; 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364218
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364218
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112864&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112864&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119617&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119617&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119617&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119621&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119621&lang=ro
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Ordinul Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor nr. 15 din 04.03.2010 cu privire la 

aprobarea Planului Național de Numerotare; 

Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 290 din 12.06.2018 cu privire la aprobarea 

Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova. 

 

3.  Secția politici și reglementări tehnice în construcții, Direcția urbanism, construcții și locuințe 

 Șef Secție – 1 unitate; 

 Consultant principal – 1 unitate 

Funcţia publică – șef Secție politici și reglementări tehnice în construcții 

Scopul general al funcţiei: Elaborarea, promovarea și implementarea politicii statului în domeniul 

reglementării tehico-economice a construcțiilor, armonizarea acesteia cu standardele europene și 

internaționale. 

 

Sarcini de bază:  

 

1. Coordonarea și asigurarea dezvoltării sistemului de reglementare tehnică a construcțiilor, armonizarea 

acestuia cu standardele europene; 

2. Coordonarea și organizarea procesului de dezvoltare a bazelor metodologice economico-manageriale ale 

procesului investițional în construcții, în conformitate cu standardele şi practicile europene şi internaționale; 

3. Asigurarea dezvoltării sistemului de formare a prețurilor în construcții, armonizarea acestuia cu 

standardele europene şi internaționale; 

4. Coordonarea și realizarea politicii ştiinţifico-educaţionale în scopul asigurării dezvoltării şi funcționării 

sistemelor de reglementare tehnică a construcțiilor, de formare a prețurilor în construcții şi de calitate în 

construcții; 

5. Coordonarea activităților  privind elaborarea, promovarea și monitorizarea actelor normative în vederea 

realizării sarcinilor de bază, precum şi realizarea concepției şi strategiei de dezvoltare a sistemului de 

reglementare tehnică a construcțiilor, în scopul armonizării acestuia cu standardele europene şi 

internaționale; 

6.  Organizarea și managementul activității  secției. 

 

Funcţia publică: consultant principal, Secția politici și reglementări tehnice în construcții  

 

Scopul general al funcţiei: Implementarea politicii statului în domeniul reglementării tehnico-economice 

a construcțiilor, formării prețurilor și gestionarea sistemului de documente normative. 

 

Sarcini de bază:  

 

1. Elaborarea, examinarea şi avizarea proiectelor documentelor de politici, actelor normative elaborate de 

alte autorități, subdiviziunile Ministerului şi care au tangență cu obiectivele de activitate ale secției în 

domeniul de competență; 

2. Elaborarea normelor metodice unice ce ţin de estimarea costului serviciilor de proiectare în vederea 

optimizării cheltuielilor bugetului public; 

3. Coordonarea din punct de vedere organizatoric şi metodologic a activității Comitetelor Tehnice pentru 

reglementări în construcții, coordonarea activității altor secții de specialitate în procesul de elaborare şi 

modificare a documentelor normative, monitorizarea respectării cerințelor normativelor metodologice 

privind elaborarea documentelor normative; 

4. Acordarea asistenței informaționale privind implementarea cerințelor normative în domeniu; 
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Condiţiile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Secției politici și reglementări 

tehnice în  construcții:  

 

Condiţii de bază:  
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) posedă limba de stat şi  limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele 

stabilite de lege; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu;  

d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;  

e) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă: 

-pentru funcția de Șef Secție, studii superioare de licență sau echivalente, preferabil în domeniul 

materialelor de construcție și tehnologiilor, construcțiilor industriale și civile, termotehnica construcțiilor, 

apă și canalizare, instalații aferente construcțiilor; 

- pentru funcția de consultant principal, studii superioare de licență sau echivalente, preferabil în domeniul 

materialelor de construcție, construcțiilor industriale și civile, tehnologiilor materialelor și articolelor de 

construcție; 

 cursuri de perfecționare profesională în domeniul managementului calității  execuției lucrărilor de 

construcții și controlului de stat în construcții; 

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

încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;  

g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; 

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

de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această 

interdicţie; i) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act 

de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.  

 

Experiență: – pentru ambele funcții minimum 2 ani experiență profesională în domeniul construcțiilor, 

preferabil experiență în serviciul public. 

 Cunoştinţe: 

- cunoaşterea legislaţiei  în domeniu; 

- cunoaşterea managementului domeniului materialelor de construcție, construcțiilor industriale 

și civile, tehnologiilor materialelor și articolelor de construcție; 

- cunoaşterea politicilor şi procedurilor de acreditare a organismelor de evaluare a conformității 

produselor, certificare a produselor în domeniul construcțiilor; 

- de organizare a industriei materialelor de construcții, precum și a practicilor pozitive în 

domeniu; 

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B1; 

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

 

 Abilităţi: de  lucru cu informația, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare și examinare a 

documentelor normative, argumentare, prezentare, instruire, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, 

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 funcțiile publice vacante 

din cadrul Secției politici și reglementări tehnice în construcții, Direcția urbanism, construcții și 

locuințe: 

Constituția RM 
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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 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; 

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; 

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 Nr. 721/1996 privind calitatea în construcții; 

Legea Nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrurilor de construcție; 

Legea Nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității; 

Legea Nr. 128/2014 privind performanța energetică a clădirilor; 

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

Legea Nr. 20/2016 cu privire la standardizarea națională; 

Hotărârea Guvernului Nr.913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime 

pentru comercializarea produselor pentru construcții; 

Hotărârea Guvernului Nr.933/2014 cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice şi a standardelor 

naționale în domeniul construcțiilor cu legislația şi standardele europene. 

 

4. Serviciul transport aerian 
 

Funcţia publică- Șef Serviciu 

 
Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea transportului aerian prin elaborarea, implementarea 

și promovarea politicii de stat și a actelor normative în domeniul aviației civile. 

 
Sarcini de bază:  

1. Coordonarea elaborării și implementării politicilor de stat în domeniul aviației civile; 

2. Coordonarea elaborării și implementării actelor normative în domeniul aviației civile; 

3. Coordonarea și monitorizarea activității instituțiilor din ramura aviației civile; 

4. Coordonarea ajustării actelor normative la cele comunitare în domeniul aviației civile; 

5. Organizarea și managementul activității Serviciului. 

 

 Condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef Serviciu transport aerian  

 

Condiţii de bază:  
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) posedă limba de stat şi  limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele 

stabilite de lege; 
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c) are capacitate deplină de exerciţiu;  

d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;  

e) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă, superioare, de licență sau echivalente, 

în domeniul aviației civile, inginerie, administrare publică,  drept. 

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

încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;  

g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; 

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

de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această 

interdicţie; i) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act 

de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.  

 

Experiență: 1 an de experiență în domeniu aviației civile, experiența în serviciul public constituie un 

avantaj. 

Cunoştinţe: 

  - cunoașterea cadrului normativ național și internațional și actelor normative din domeniu; 

  - cunoașterea politicilor și tendințelor în domeniul transportului aerian, precum și a bunelor practici; 

- abilități de utilizare a computerului; 

-cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B1 constituie un avantaj; 

 

 Abilităţi: Planificare, organizare, coordonare, control și evaluare, negociere, flexibilitate, analiză și 

sinteză, comunicare eficientă, aplanare a situațiilor de conflict, negociere, lucrul în echipă. 

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 de 

Șef Serviciu transport aerian 

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; 

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; 

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; 
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Acte normative în domeniul de specialitate 

 

Codul aerian al Republicii Moldova, nr.301 din 21.12.2017; 

Legea cu privire la investigarea accidentelor şi incidentelor în transporturi (aplicabilă din 25.06.2022)  

nr.213 din 19.12.2021; 

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului național de siguranță a zborurilor, nr. 297 din 

25.05.2020; 

Legea privind securitatea aeronautică, nr. 192 din 20.12.2019; 

Legea privind controlul spaţiului aerian; nr. 143 din 21.06.2012; 

Convenția privind aviația civilă internațională 07.12.1994, Chicago, SUA,  nr. 97-XIII (12.05.1994); 

Acordul privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele sale membre şi Republica 

Moldova, nr. 292 (21.12.2012). 

  

5.Serviciul cooperare  în transport 

 

 Funcţia publică - consultant principal 
 

Scopul general al funcţiei: 

           Contribuirea la dezvoltarea  relațiilor de cooperare internațională, precum și la implementarea 

eficientă a programelor și planurilor de integrare europeană în domeniul transporturilor. 

 

Sarcini de bază:  

1. Elaborarea obiectivelor și sarcinilor de politică externă de cooperare în domeniul transporturilor; 

2. Elaborarea și avizarea proiectelor actelor  normative , actelor administrative menite să asigure 

implementarea prevederilor acordurilor internaționale la care  Republica Moldova este parte, în 

domeniul transporturilor; 

3. Coordonarea și participarea la realizarea acțiunilor menite să asigure procesul de negociere, precum 

și implementarea prevederilor acordurilor  negociate și încheiate cu Uniunea Europeană, în domeniul 

transporturilor; 

4. Acordarea asistenței metodologice în domeniul   colaborării internaționale bilaterale și multilaterale, 

în cadrul organizațiilor internaționale și regionale, în domeniul transporturilor; 

5. Monitorizarea implementării proiectelor de asistență externă în domeniul transporturilor. 

 

Condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal, Serviciul cooperare în 

transport: 

 a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) posedă limba de stat şi  limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele 

stabilite de lege; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu;  

d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;  

e) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă, superioare, de licență sau echivalente, 

în domeniul relațiilor internaționale, economic și/sai  științe juridice;. 

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

încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;  

g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; 

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

de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această 

interdicţie;  

i) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de 

constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.  

 

Condiţii de bază:  
-  
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Experiență - 2 ani de experiență în domeniu  
 

 Cunoştinţe: 

-Cunoașterea legislației și actelor normative în domeniu; 

-Cunoașterea politicilor și tendințelor de cooperare internațională în domeniul transporturilor; 

-Cunoașterea procesului de elaborare și consultare a proiectelor de acte legislative/normative în 

domeniu; 

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

-Abilități de utilizare a computerului. 

 Abilităţi:  

- de  lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare de politici, acte  normative, soluționare a 

problemelor de complexitate înaltă, consultare, instruire prezentare, comunicarea eficientă,  lucru în 

echipă, de exercitare autonomă a sarcinilor de serviciu; 

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

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

diplomație,  respect față de oameni, spirit de inițiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate.  

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

consultant principal în cadrul Serviciului cooperare în transport: 

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  privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, nr. 595/1999; 

Legea pentru ratificarea Acordului de asociere între Republica Moldova,pe de o parte, şi  Uniunea 

Europeană şi comunitatea europeană aenergiei atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, nr. 

112/2014; 

Acord de asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană 

a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, din  27.06.2014 

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

2022; 

Hotărârea Guvernului nr. 442/2015 despre aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, 

aplicare și încetare a tratatelor internaţionale,; 

Hotărârea Guvernului nr.1171/2018 pentru aprobarea  Regulamentului privind armonizarea legislaţiei 

Republicii Moldova cu legislaţia  Uniunii Europene; 

Hotărârea Guvernului nr. 377/2018 cu privire la reglementarea cadrul instituţional şi mecanismul de 

coordonare  și management al asistenţei externe; 
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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 – 31 martie 2022, 

ora 15-00. 

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

bir.361,MD2033 

Persoana de contact: 

Cociu Angela, telefon – 022 250-693, e-mail- angela.cociu@midr.gov.md 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:angela.cociu@midr.gov.md
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 

înalt mediu 
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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 
  

Relaţii de rudenie cu funcţionarii autorităţii 

publice organizatoare a concursului şi/sau 
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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 

 


