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PRIMARUL
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DISP OZITIE
nr. 39o

Cu privire la desfrEurarea concursului

in ter-neiul art.l0, art.118-121 , art.l26-128 din Codul Administrativ al Republicii

Moldova rrr.1 l6 dtn 19.07 .2018; art.29 Ei art.32 din Legea privind Administralia Public[ Loca16

nr.436-XVI din 2g. 12.2006; art.29 qi att.32 din Legea cu privire la func{ia publicd qi statutul

funcfionarului public nr.158 din04.07.2008; pct.48 din Regulamentul cu. privire la ocuparea

funciiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului privind punerea in

aplicarc a prevederilor Legii nr.15S-XV din 04 iulie 2008 cu privire la funcfia publicd 9i statutul

tunclio.aruLri public nr.i1t din 11.03.2009; in scopul selectdrii celui mai potrivit candidat Ei

atragerii lui in autoritatea publicd a municipiului Orhei, Primarul municipiului Orhei

DISPLINE:

l. Se iniliaz6 procedurile de organizare Ei desftgurare a concursului pentru ocllparea

fu,cliei publice temporar vacante de "specialist principal" in cadrul Primdriei municipiului

Orhei,.u.. ru activain domeniul achizilii publice;i va exercita sarcinile stabilite in Fiqa de post

rrr.07.

2. Se aprob6 textul apun{ului (anexa nr.l) cu privire la condiliile de desfEqurare a

concursului pentrg ocuparea funcliei norninalizate, care va fi plasat intr-o publicalie periodicf, cu

oel ptrlin 2O'zile calendaristice inainte de data desfrgurdrii concursului'

3. Se aprob6 textul inforrnaliei (anexa nr.2) cu privire la condiliile de des{bqurare a

concursului pe1t1-r ocuparea funcliei publice temporar vacante nominalizate, care va fi publicatd

pe pagina web a Primariei municipiului Orhei www.orhei.md, pe porlalul guvernamental al

ii n.liito, vacante Ei va fi afiqatd pe panoul de informa{ii al instituliei'

4. Comisia de concurs va intreprincle acliunile respective privind buna desfd$urare a

concursnlui in colforrnitate cu prevederile legislaliei in vigoare, dosarele de concurs fiind

pri,rite de la candicla{i in moclui stabilit, in conformitate cu informafia privind condiliile de

c'lesllqurare a concursului.

5. Prczerrta dispttzi intrf, in vigoare lt Jata incluclerii in Registrtrl de Stat al actelor locale

Ei poate 1\ atacatd') Orliei (adr a: nrurt.Orhei, str.Vasite Mahrr. 135)- in termen de

cu prevederile Codului Administrativ.30 zile de la formit

Pavel VEREJANU



Anexa nr.1

la dispoziliavv. 3,b
d'n .lr. 10, ,toa

ANLINT !

Primdria municipiului Orhei anun!6 despre organizarea concursului privind ocuparea

fgnc{iei publice temporai vacante de specialist principal, care va activa in dorneniul achizifii

publice.
Informalia privind concursul organizat o puteli accesa pe pagina web a Primdriei

municipiului Orhei un1y.alhei.md, pe panoul informalional al Primsriei municipiului Orhei, pe

portalui guvernamental al funcliilor vacante qi la numerele telefoanelor de contact 0235 22767

sau 0235 20378.



Anexa nr.2
la dispozilianr. 30o
din r5i. -(P, to4

Informa{ie
cu privire la condiliile de desftqurare a concursului in cadrul Primdriei municipiului Orhei

pentru ocuparea funcfiei publice temporar vacante de specialist principal

care va activa in domeniul achizilii publice qi va exercita sarcinile stabilite in
Figa de post nr.07.

Organizator al concursului pentru ocuparea funcliei publice temporar vacante de

specialist-principal care va activa in domeniul achizilii publice qi va exercita sarcinile stabilite

in fiEa de post w.07, este autoritatea executivd a administratiei publice locale a municipiului

Orhei, cu sediul in municipiul Orhei, str.Vasile Mahu, 160.

Funcfia vacantd - spccialist principal'
Conftrm frEei postului nr.07 funclia publicd temporar vacant[ are urmdtoarele sarcini de bazl:

L Elaborarea planurilor anuale Ei trimestriale de efectuare a achiziliilor publice, cu crearea

grupurilor de lucru responsabile pentru realizarea achiziliilor publice qi a procedurilor stabilite;

2. Elaborarea documentaliei de licitalie qi a altor documente aplicabile in cadrul achiziliilor

publice cu implementarea procedurilo r de achizilionare a bunurilor, executare a lucrdrilor,

prestare a serviciilor inbaziprincipiilor de reglementare a relaliilor privind achizi(iile publice,

iu asigurarea transparenlei Ei publicarea procedurilor respective;

:. intJc*i.ea infoimaliiior, rapoartelor qi da.itor de seam6 privind rezultatul procedurilor de

achizilii publice cu prezentarea lor in modul stabilit conform competenlelor inclusiv a

informaliei privind incheierea qi executarea contractelor de achizilii publice;

4. Jileiea evidenlei tuturor documentelor intocmite gi aplicate in cadrul procedurilor de

achizilii publice cu intocmirea registrelor respective gi transmiterea lor ulterioard spre arhivare

in modul stabiliu

Condi{iile de participare la concurs:
Condilii de bazd :

- deline cetdlenia Republicii Moldova;
- posedarea limbii ie stat qi limbilor oficiale de comunicare interetnicd vorbite in

teritoriu;
- neatingerea v6rstei necesare oblinerii dreptului la pensie pentru limita de v6rst6;

- lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracliuni sdvdrEite cu intenlie;

- neprivarea dreptului de a ocupa funclii publice'

Condilii specifice :

- rtuOii superioare absolvite cu diplomd de licen![ sau echivalent[;

- cel pufin un an in domeniul economic sau achizilii publice.

Actele obligatorii ce urmeazl a fi prezentate:

L formularul de participare la con.u.s (conform anexei la Regulamentul aprobat prin Hotdr6rea

Guvernului nr.201 din I 1.03.2009);

2. copia actului de identitate;

3. copiile diplomelor de studii qi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecfionare

profesional6 Ei/sau specializare;
4. copia autentificatd a carnetului de munc[;
5. certificatul medical;



6. cazierul judiciar;
7, cuprinsul dosarului.
Modalitatea de depunere a actelor: candidalii pentru ocuparea funcliei publice temporar

vacante depun acteie personal sau prin reprezentant, la Primdria municipiului orhei (prin

intermediui CfS; sau prin poEt6. Actele pot Ir depuse in original sau prin e-mail, in format

PDF sag JPG, la adresele indicate in anun!. in cazul expedierii actelor in format electronic,

cleponentul este obligat sd prezinte originalele acestora la prima probd a conculrsului' Copiile

acielor prezentate ,or fi verificate cu originalele. La cererea de participare la concurs se indicd

lista actelor depuse, cu numerotarea hec[rei file.

Data limitd de depunere a actelor este - 04.11.2021 -

Concursul include proba scrisd gi interviul'

Bibliografia concursului, care include lista actelor normative ;i a altor surse de informare

relevante funcliei vacante, se anexeazd.

Informaliile suplimentare le pute[i obline la telefoanele 0 235 20378,0 235 22767 .
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