privind desfăşura re a concursului privind ocupar ea funcţiei publice vacante
în cadrul Direcţiei generale eco nomie, co m e r ţ şi turism a Consiliului
municipal Chişinău
'S

#

In conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei
publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii
M o ld o v a nr.201 din 11 martie 2009, Direcţia generală eco no mie, comerţ şi turism
anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs.
Informaţie privind condiţiile de desfăşurare a concursului:
1. D en u m ir ea autorităţii publice: Direcţia generală economie, comerţ şi turism
a Consiliului municipal Chişinău.
2. Sediul: str.Columna, 106.
D en um ir ea funcţiilor publice vacante: Specialist principal (1 unitate)
şi
specialist superior (1 unitate) în Secţia nionitoring al între prinderilor
municipale şi evidenţa ajutoarelor de stat.
S copul şi sarcinile de bază a:
- specialist principal:
1.Asigurarea recepţionării rapoartelor financiare şi efectuarea monitoringului
financiar al întreprinderilor municipale şi societăţilor eco nom ice în care Consiliul
municipal Chişinău deţine cotă-parte.
2.Asigurarea analizei economico- financiare a activităţii întreprinderilor municipale
şi societăţilor pe acţiuni, în care C M C deţine cotă-parte.
3.Asigurarea examinării în termenele stabilite şi la un înalt nivel calitativ a
solicitărilor, petiţiilor adresate de către entităţi şi cetăţeni.
4.Acordarea suportului metodologic şi consultaţiilor în domeniu, entităţilor
econ omice municipale, la solicitare.
5.Asigurarea respectării principiilor de transparenţă, legalitate, economicitate,
eficienţă şi eficacitate în gestionarea finanţelor şi bunurilor publice de către
întreprinderile municipale şi societăţile pe acţiuni, în care Consiliul municipal
Chişinău deţine cotă-parte.

specialistului superior:
1.Asigurarea
recepţionării
informaţiilor/rapoartelor
privind
acordarea
subsidiilor/subvenţiilor şi altor plăţi acordate din contul bugetului unităţii
administrativ teritoriale întreprinderilor municipale şi societăţilor econo mice în
care Consiliul municipal Chişinău deţine cotă-parte.
2.Asigurarea sistematizării informaţiilor privind subsidiile/subvenţiile acordate din
contul bugetului unităţii administrativ teritoriale întreprinderilor municipale şi
societăţilor e co nom ic e în care Consiliul municipal Chişinău deţine cotă-parte.
3.Asigurarea evidenţei contractelor privind prestarea serviciilor de interes
eco nomic general
încheiate între întreprinderilor municipale, societăţilor
econom ice şi Primăria municipiului Chişinău.
4.Asigurarea raportării măsurilor acordate prin subsidii/subvenţii şi alte plăţi, din
contul bugetului unităţii administrativ teritoriale întreprinderilor municipale şi
societăţilor eco n om ice .
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, confo rm certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă (studii
superioare, econom ie, 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 Le gea nr. 158-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 co mp lementar ă, ca urmare a sentinţei
judecătoreşti definitive prin carc 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. V echim ea în muncă:
• V e c h im e a în m u n c ă în serviciul public: 1 an pentru specialist principal şi 6
luni pentru specialist superior;
•

V e ch im ea în m u n c ă pe specialitate: 2 ani de experienţă profesională în
domen iu pentru specialist principal şi 1 an experienţă profesională în
domen iu pentru specialist superior;

•

Cu noaş terea legislaţiei în vigoare cu privire la funcţia publică;

•

Cu noaş terea computerului.

•
•

Abilităţi: Com pe tenţă, comunicar e, lucru independent şi în echipă;
Atitudini: disciplină, responsabilitate, flexibilitate, spirit de iniţiativă.

6. B I B L I O G R A F I E
1. Constituţia R. M o ld o v a
2. Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public” .
3. Legea nr.2 5-X VI din 22.02.2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului
public” .
4. Le gea nr. 16-XVI din 15. 02.2008 „Cu privire la conflictul de interese” .
5. Le gea nr.436- XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” .
6. Codul administrativ al R. M old ova nr. 116 din 19.07.2018.
7. Le gea nr. 139 din 15.06.2012 „Cu privire la ajutorul de stat".
8. Le gea nr. 100 din 22.12.2017 “Cu privire la actele no rm ati ve” .
9. Lege# nr. 325/2013 „Privind evaluarea integrităţii instituţionale" ;
10.Legea nr. 133/2016 „Privind declararea averii şi a intereselor personale";
11.Le gea nr.982/2000 „Privind accesul la informaţie";
12.
Legea nr. 133/2011 „Privind protecţia datelor cu caracter personal";
13. Legea nr. 246/2017 „C u privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea
municipală";
14. Legea nr. 397/2003 „Privind finanţele publice locale";
15. HG nr.56/2018 Pentru aprobarea Regulamentului privind monitoringul
financiar al autorităţilor publice la autogestiune, al întreprinderilor de stat/
municipale şi al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public;
16. Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 13/7 din 04 august 2020 ” Cu privire
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale
economie, co merţ şi turism a Consiliului municipal Chişinău, organigramei şi
schemei de salarizare”
7. Lista docum entelo r necesare ce urmează a fi prezentate:
a) formularul de participare, (anexa nr. 1);
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplo melor 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 docu m entelo r prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă
îm preu nă cu docu m en tel e originale pentru a verifica veridicitatea lor.
9. In situaţia în care dosarul de concurs se de pune 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 de punere a documentelor.
Termenul limită de depunere a docum en telor pentru participarea la concurs, care
va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului.

12.Locul desfăşurării concursului.
D epunerea d ocum ente lor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului
vor avea loc la Direcţia generală economie, comerţ şi turism (sir. Columna 106,

bir. 20 telefon de contact 0(22) 22-02-48, program: luni-vineri, ora 8:00-17:00,
pauză de masă de la ora 12:00-13:00, Secţia managem ent institutional si de
personal, smip. dgectfcvcmc. m d

F o rm u lar
de p a rtic ip a re la concursul pen tru ocuparea funcţiei publice vacante
A uto ritatea p u b lic ă ________________________________________________________________
Funcţia publică solicitată_______

■■_______________________________________________

I. Date generale
Nume

Prenum e

D ata naşterii

Domiciliu

C etăţenia (inclusiv a
a lto r state)

Telefon

*

E-m ail

serv. domic. mobil -

A dresa poştală

»

’î -

f

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

P erioada

In stitu 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

In stituţia, adresa, facultatea

Specialitatea, titlul obţinut.
D iplom ă/certificat

C u rsu ri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:
Nr.
crt.

P erioada

In stitu ţia, adresa

T itluri ştiinţifice

L u crări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.

III. E xperienţa de m uncă

D enum irea cursului

D iplom ă/certificat

Vechimea în serviciul public
V echimea în dom eniul afe re n t funcţiei publice solicitate
E xperienţa de m uncă a feren tă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)
Perioada

O rg an izaţia, adresa. Postul deţinut

A tribuţiile şi responsabilităţile de bază

P erioada

O rg an izaţia, adresa. Postul deţinut

A tribuţiile şi responsabilităţile de bază

O rg an izaţia, ad resa. Postul deţinut

A tribuţiile şi responsabilităţile de bază

- '

P erioada

IV. C alităţi profesionale (autoevaluare)
Nivel de dezvoltare şi m anifestare

C alităţi

mediu

în a lt

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

C alităţi

mediu

în alt

VI. Nivel de cu noaştere a lim bilor
D enum irea lim bii

C alificativ de cunoaştere
cunoştinţe
de bază

bine

foarte
bine

VII. A bilităţi de o p e ra re pe calcu lato r
P ro g ram e

Nivel de utilizare

V III. R elaţii de rudenie
|------------------------------------------------------ 7” p ;

-

*

| R elaţii de rudenie cu funcţio n arii
1au to rită ţilo r publice o rg an izato are a
| concursului

'«•

‘*

,

IX. R ecom andări
Nr.

.

N um e, p ren u m e

O rg anizaţia, postul deţinut

Tel., e-mail

1

2.
3.

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

Semnătura
Hotărîrile Guvernului
201/11.03.2009 Hotărîre privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr,158-XVI din 4
iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
Monitorul Oficial 55-56/249, 17.03.2009

