
Anexa nr. 2 

la dispoziţia preşedintelui raionului 

                                                                                                                          nr. 228-n din 20.10.2022 

A V I Z 
 

Preşedintele raionului Cahul anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei 

publice temporar vacante de Specialist principal, (în achiziții publice) din cadrul Direcției 

economie și agricultură, (pe perioada suspendării raporturilor de serviciu a dnei Matcaș 

Liudmila).  

 

I. Scopul general al funcţiei: 

 Inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice. 

 

 II. Sarcinile de bază: 

1.Contribuirea la organizarea activităţii pentru realizarea pe teritoriul raionului a legislaţiei 

în domeniul achiziţiilor publice de mărfuri, lucrări şi servicii. 

2.Asigurarea eficienţei achiziţiilor pentru necesităţile autorităţilor contractante din contul 

mijloacelor bugetelor locale, extrabugetare şi altor mijloace prevăzute de legislaţie.  

3.Intensificarea şi asigurarea largă şi necondiţionată a publicităţii şi transparenţei 

procedurilor de achiziţie publică, prin anunţarea din timp a procedurilor de licitaţie, 

conform solicitărilor autorităţilor contractante, în scopul satisfacerii necesităţilor de 

mărfuri, servicii și lucrări, şi neafectării activităţii acestora. 

4.Determinarea în comun cu instituţiile bugetare a necesităţilor de mărfuri, servicii și lucrări 

ale raionului, în limitele alocaţiilor bugetare pentru anul respectiv.   

5.Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice privind achiziţionarea de 

mărfuri, servicii și lucrări pentru necesităţile Aparatului Preşedintelui şi Consiliului raional.  

6.Acordarea ajutorului metodologic şi consultariilor autorităţilor contractante în domeniul 

achiziţiilor publice.  

7.Verificarea corectitudinii întocmirii de către autorităţile contractante a documentaţiei 

privitor la achiziţiile publice. 

                          III. Condiţiile de participare la concurs: 

 a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;  

 b) posedă limba română 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 funcţia publică respective- 

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

a) şi b) al Legii nr.158 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 interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-

un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate. 

 Studii superioare de licenţă preferabil în domeniul economic. 

 Experiență profesională -1 an de experiență profesională în domeniu. 

     Cunoştinţe 

    - Cunoaşterea legislaţiei în domeniu economiei, achizițiilor. 

    - Cunoaşterea limbilor  de circulaţie internă,  posedarea limbii engleză, etc. 

    - Cunoştinţe de operare la calculator:Word,Excel. 

 Abilităţi: abilităţi de analiză, de sinteză şi planificare, de elaborare a documentelor, de 

monitorizare şi evaluare, capacitate de organizare şi coordonare, consultare, instruire, 

prezentare, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă. 

                IV. Pentru participare la concurs se depun următoarele acte: 

a)formularul de participare,  

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 - dacă în fişa postului pentru funcţia respectivă, sînt stabilite 

cerinţe speciale de sănătate; 

f)cazierul judiciar. 

g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul 

consideră necesar. 

Note: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu 

documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

Note: Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie 

răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu 

originalul documentului în termen de maximum 10 zile  de la data la care a fost declarat 

învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

Dosarele de participare la concurs pot fi prezentate  pe adresa: or. Cahul, Piaţa 

Independenţei, nr.2, biroul 410, pînă la 10 noiembrie 2022 inclusiv. 

Persoana responsabilă de primirea dosarelor – Tricolici Tatiana  Tel:0299 31410 
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