ANUNŢ
privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante
în cadrul Direcţiei generale economie, comerţ şi turism a Consiliului
municipal Chişinău

In conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei
publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr.201 din 11 martie 2009, Direcţia generală economie, comerţ şi turism
anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs.
Informaţie privind condiţiile de desfăşurare a concursului:
1. Denumirea autorităţii publice: Direcţia generală economie, comerţ şi turism
a Consiliului municipal Chişinău.
2. Sediul: str.Columna, 106.
Denumirea funcţiilor publice vacante: specialist principal în Secţia
monitorizarea executării contractelor (4 unităţi de personal)
Scopul şi sarcinile de bază a:
Specialistului principal

1.Asigurarea supravegherii executării contractelor de locaţiune/comodat/
concesiune a bunurilor imobiliare municipale, efectuarea controlului planificat şi
inopinat al respectării condiţiilor contractuale de către locatari şi perfectarea
actelor necesare, stabilirea proprietăţilor sau tipuri de proprietăţi publice care sunt
sub-utilizate sau utilizate ineficient şi împreună cu rezultatele analizei performanţei
proprietăţii/activelor publice, de a elabora acţiuni cu scopul depăşirii pe viitor a
problemelor menţionate.
2.Asigurarea perfectării reclamaţiilor privind nerespectarea condiţiile contractuale
de locaţiune, evidenţa reclamaţiilor expediate şi măsurile luate ca urmare a
expedierii lor.
3.Asigurarea înaintării setului de acte necesare perfectării acţiunii în instanţa de
judecată în vederea recuperării datoriilor din plata de locaţiune sau eliberării
încăperilor ocupate abuziv.
4.Asigurarea, împreună cu gestionarea imobilelor respective, încasării plăţilor
pentru închirierea bunurilor imobiliare municipale, evacuarea agenţilor economici
în temeiul titlurilor executorii ale instanţelor de judecată.

5.Asigurarea înaintării propunerilor privind aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea
clauzelor contractuale.
6.Asigurarea preîntâmpinării locatarilor despre expirarea termenului de valabilitate
a contractului de locaţiune şi asigură acumularea plăţii pentru chirie conform
contractului cu un trimestru anticipat.
7.Asigurarea efectuării inventarierii activelor necorporale, proprietate publică
municipală, gestionate de către autorităţile publice municipale, întreprinderile
municipale, societăţile comerciale cu cotă de participare a Consiliului municipal
Chişinău în capitalul social, instituţiile finanţate de la bugetul municipal şi alte
organizaţii.
3. Condiţiile de participare la concurs:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vârsta 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;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă (studii
superioare în drept, administraţie publică locală);
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.
(1) lit. a) şi b) din Legea nr.l58-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică
şi statutul funcţionarului public;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite 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.
4. Vechimea în muncă:
• Vechimea în muncă în serviciul public: 1 an (pentru specialist principal), 6
luni pentru specialist superior;
• Vechimea în muncă pe specialitate: lan (pentru specialist principal), 6 luni
pentru specialist superior de experienţă profesională în domeniu;
• Cunoaşterea legislaţiei în vigoare cu privire la funcţia publică;
• Cunoaşterea computerului.
• Abilităţi: Competenţă, comunicare, lucru independent şi în echipă;
• Atitudini: disciplină, responsabilitate, flexibilitate, spirit de iniţiativă.
6.
BIBLIOGRAFIE
1. Constituţia R. Moldova
2. Codul Civil, cartea III, art.774-2161
3. Legea nr.l58-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public”.

4. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului
public”.
5.Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”.
6.
Codul administrativ al R. Moldova nr.l 16 din 19.07.2018.
7. Legea nr.l21-XVI din 04.05.2007 „ Privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice „. '
8. Legea nr.100 din 22.12.2017 “Cu privire la actele normative”.
9. Legea nr. 325/2013 „Privind evaluarea integrităţii instituţionale" ;
10.Legea n r.l33/2016 „Privind declararea averii şi a intereselor personale";
11.Legea nr.982/2000 „Privind accesul la informaţie";
12.
Legea'nr. 133/2011 „Privind protecţia datelor cu caracter personal";
13.Hotărârea Guvernului R. Moldova nr.675 din 06.06.2008 „Cu privire la
Registrul patrimoniului public”.
14.
Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 17/7 din 06.10.2020 “Cu priv
aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă
destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală”.
7. Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:
a) formularul de participare, (anexa n r . l ) ;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar;
8. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă
împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
9. In situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail,
prevederile pct.7 se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului sub
sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
10. Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe
proprie răspundere.
11.Termenul de depunere a documentelor.
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care
va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului.
12.Locul
desfăşurării concursului.
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a
concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.
Columna, 106 bir.20, telefon de contact 022 22-02-48.

F o rm u lar
de p a rtic ip a re la concursul p en tru ocuparea funcţiei publice vacante
A uto ritatea p u b lic ă _________________________________________________________________
Funcţia publică solicitată____________________________________________________________
I. D ate generale
Num e

P renum e

D ata naşterii

Domiciliu

C etăţenia (inclusiv a
a lto r state)

Telefon

serv. dom ic. mobil -

E-mail
A dresa poştală

II. E ducaţie
Studii de bază:
Nr.
crt.

P erioada

Institu ţia, localizarea, facultatea

Specialitatea obţinută.
D iplom ă/certificat

Studii p o stu n iv ersitare/u n iv ersitare (ciclul II):
Nr.
crt.

P erioada

Institu ţia, adresa, facultatea

Specialitatea, titlul obţinut.
D iplom ă/certificat

C u rsu ri de p erfecţionare/specializare în ultim ii 4 ani:
Nr.
crt.

P erioada

Institu ţia, adresa

T itluri ştiinţifice

L u c ră ri ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.

III. E xperienţa de m uncă
V echimea în serviciul public

D enum irea cursului

D iplom ă/certificat

V echim ea în dom eniul aferen t funcţiei publice solicitate |

E xperienţa de m uncă a feren tă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)
P erioada

O rg an izaţia, adresa. Postul deţinut

A tribuţiile şi responsabilităţile de bază

Perioada

O rg an izaţia, adresa. Postul deţinut

A tribuţiile şi responsabilităţile de bază

(O rganizaţia, adresa. Postul deţinut

A tribuţiile şi responsabilităţile de bază

.

P erioada

IV. C alităţi profesionale (au toevaluare)
C alităţi

Nivel de dezvoltare şi m anifestare
în a lt

m ediu

V. C alităţi personale (autoevaluare)
Nivel de dezvoltare şi m anifestare

C alităţi

m ediu

în a lt

VI. Nivel de cun o aştere a lim bilor
D enum irea lim bii

C alificativ de cunoaştere
cunoştinţe
de bază

VII. A bilităţi de o p e ra re pe calculator

bine

foarte
bine

P ro g ram e

Nivel de utilizare

VIII. R elaţii de rudenie
| Relaţii de rudenie cu fu n cţio n arii
j au to rită ţilo r publice o rg a n iz a to a re a
i concursului

IX. R ecom andări
Nr.
1

.

N um e, pren u m e

O rg anizaţia, postul deţin u t

Tel., e-mail

2.
3.

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul autorităţii publice de ,
verifica datele din formular şi din documentele prezentate.
Data completăriiformularului
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