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Instrucţiune metodologică 

cu privire la anunţarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice pe 

portalul guvernamental www.cariere.gov.md 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. În temeiul art.29 alin.(3) al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la 

funcţia publică şi statutul funcţionarului public, precum şi în scopul asigurării 

guvernării transparente şi eficiente prin furnizarea informaţiei despre toate funcţiile 

publice pentru a căror ocupare autorităţile publice organizează concurs pe un portal 

accesibil tuturor categoriilor de utilizatori, şi în contextul accelerării procesului de 

e-transformare, a fost adoptată Hotărîrea Guvenului nr.1022 din 16 decembrie 

2013 ,,Cu privire la crearea şi administrarea portalului guvernamental al 

funcţiilor publice pentru a căror ocupare autorităţile publice organizează 

concurs”. 

 

2. Portalul guvernamental al funcţiilor publice pentru a căror ocupare 

autorităţile publice organizează concurs www.cariere.gov.md este o platformă 

comună (proprietate a statului) pe care se plasează informaţiile despre funcţiile 

publice scoase la concurs în autorităţile publice care cad sub incidenţa Legii 

nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 

public.  

 

3. Autoritatea publică, prin act administrativ, desemnează persoana 

responsabilă de introducerea şi actualizarea informaţiilor pe portalul 

guvernamental al funcţiilor publice pentru a căror ocupare se organizează concurs. 

De regulă, aceasta poate fi un funcţionar public din cadrul subdiviziunii resurse 

umane sau funcţionarul public care are în fişa postului sarcini şi atribuţii de 

serviciu privind gestionarea procedurilor de personal. 

 

II. CONŢINUTUL INFORMAŢIEI ŞI CERINŢELE UNICE DE 

PLASARE A ACESTEIA 

 

4. Informaţia introdusă pe portalul www.cariere.gov.md privind condiţiile de 

desfăşurare a concursului trebuie să corespundă prevederilor pct.9 din 

Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, anexa nr.1 la 

Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 ,,Privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public”: 

a) denumirea şi sediul autorităţii publice organizatoare a concursului; 

b) denumirea funcţiei publice; 

c) scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice, conform fişei postului; 

d) condiţiile de participare la concurs; 

e) documentele ce urmează a fi prezentate; 
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f) bibliografia concursului; 

g) data-limită de depunere a documentelor; 

h) modalitatea de depunere a documentelor; 

i) numărul de telefon, adresa electronică şi poştală, persoana responsabilă de 

oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor. 

 

Ca exemplu, în continuare se explică cum se va plasa informaţia 

referitor la funcţia publică Specialist principal, Secţia  culturi agricole, Direcţia 

control semincer, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. 

 

5. La compartimentul ,,Domeniu de activitate” se va indica domeniul de 

activitate din care face parte funcţia publică pentru a cărei ocupare este organizat 

concursul. Acesta se va prelua din lista domeniilor de activitate. În cazul 

exemplificat acest domeniu este: Agricultură şi industrie alimentară. 

 

6. La compartimentul ,,Tip de angajare” se va specifica dacă încadrarea are 

loc pentru perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată. Dacă funcţia 

publică este vacantă, se va selecta ,,Pe perioadă nedeterminată”, iar în cazul cînd 

funcţia este temporar vacantă, se va selecta ,,Pe perioadă determinată”. 

 

7. La compartimentul ,,Funcţia publică vacantă” se va selecta grupa 

autorităţilor publice din care face parte autoritatea publică organizatoare a 

concursului, în corespundere cu Lista autorităţilor publice care cad sub incidenţa 

Legii nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public şi Legii nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea 

Clasificatorului unic al funcţiilor publice, anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.1001 din 26 decembrie 2011 ,,Privind punerea în aplicare a unor acte 

legislative”. În cazul exemplificat se va selecta: Alte autorităţi publice. C20. 

Specialist principal. 

 

Notă. La selectarea ,,Tip autoritate” trebuie selectată corect categoria 

autoritaţii din care face parte autoritatea organizatoare a concursului. Odată 

selectat corect tipul autorităţii din cele patru categorii existente, atunci cealaltă 

informaţie (subtip autoritate, tip funcţie şi funcţie) va corespunde tipului de 

autoritate și va putea fi ușor selectată. 

 

8. La compartimentul ,,Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune” 

se va indica denumirea funcţiei publice, care trebuie să corespundă denumirii din 

fişa postului şi poziţiei respective din Clasificatorul unic al funcţiilor publice. De 

exemplu: Specialist principal.  

În continuare se va indica subdiviziunea structurală din care face parte 

funcţia publică scoasă la concurs. De exemplu: Specialist principal, Secţia culturi 

agricole.  
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În cazul cînd subdiviziunea structurală respectivă face parte dintr-o altă 

subdiviziune structurală (Direcţie, Direcţie generală), se va indica şi denumirea 

acestei subdiviziuni structurale. De exemplu: Specialist principal, Secţia culturi 

agricole, Direcţia control semincer.  

 

9. La compartimentul ,,Data-limită de depunere a documentelor” se va 

indica data-limită pînă la care se va depune dosarul de participare la concurs. În 

corespundere cu prevederile pct.16 din Regulament, acest termen nu va fi mai mic 

de 15 zile de la data publicării anunţului. De exemplu: dacă anunţul despre funcţia 

publică pentru a cărei ocupare se organizează concurs este plasat pe portal la data 

de 1 iulie, la termenul-limită de depunere a documentelor se va indica cel puţin 

data de 15 iulie. 

 

Notă. În cazul cînd la expirarea termenului-limită de depunere a 

documentelor pentru concurs se atestă situaţiile cînd:  

a) nu este nici un dosar de participare; 

b) este un singur dosar de participare sau 

c) ca rezultat al examinării dosarelor de către comisia de concurs este admis 

un singur dosar, la compartimentul ,,Data-limită de depunere a 

documentelor” se indică o altă dată de depunere a documentelor, prin 

editarea datei anterior stabilite.  

 

10. La compartimentul ,,Salariu de funcţie” se va indica salariul minimal 

pentru funcţia respectivă. De exemplu: 2800 lei. 

 

11. La compartimentul ,,Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice 

vacante, conform fişei postului” se va înscrie Scopul general al funcţiei şi 

sarcinile de bază, care se vor prelua din Fişa postului pentru funcţia publică scoasă 

la concurs, fiecare sarcină fiind numerotată cu cifre arabe.  

 

12. La compartimentul ,,Unităţi disponibile” se va indica numărul de unităţi 

pentru funcţia publică respectivă. În cazul exemplificat, acesta va fi 1 (cifra 1 apare 

automat, dar există posibilitatea de editare). 

 

Notă. Un număr mai mare de unităţi ar putea fi indicate în cazul cînd 

concursul este organizat pentru mai multe funcţii publice pentru care este o fişă 

de post identică după sarcini de bază, atribuţii de serviciu şi cerinţe de bază.  

13. La compartimentul ,,Condiţiile de participare la concurs” sunt expuse 

condiţiile de bază pentru a candida la o funcţie publică conform prevederilor art.27 

alineatul (1) din Legea nr.158/2008; există posibilitatea de editare cu un simplu 

clic în boxa cu text.  

14. La compartimentul ,,Cerinţe specifice pentru participare la concurs” se 

vor indica cerinţele specifice minime pentru ocuparea funcţiei publice respective, 
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stabilite în Clasificatorul unic al funcţiilor publice. Autoritatea publică poate stabili 

şi alte cerinţe specifice care se referă la specialitatea studiilor, cunoştinţe, abilităţi 

profesionale şi atitudini/comportamente necesare pentru exercitarea eficientă a 

funcţiei publice, acestea fiind stipulate în fişa postului aferentă funcţiei publice. De 

exemplu: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul horticulturii.  

15. La compartimentul ,,Documente ce urmează a fi prezentate” din lista 

existentă se bifează în drept cu denumirea celora de care este nevoie la aplicare 

pentru funcţia publică vacantă, iar la compartimentul ,,Alte  documente necesare” 

se înscriu şi alte documente necesare de a fi prezentate. 
 

16. La compartimentul ,,Modalitatea de depunere a documentelor” apar 

automat cele trei modalităţi de depunere a documentelor (prin poștă, email sau 

personal), cu posibilitatea de editare.  
 

17. La compartimentul ,,Bibliografia concursului” se va indica lista surselor 

de informare, relevante funcţiei publice, în baza cărora se vor elabora subiectele 

pentru proba scrisă şi interviu. 

18. La compartimentul ,,Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor 

suplimentare şi de primirea documentelor” se indică persoana responsabilă de 

acest domeniu de activitate, care poate oferi informaţiile necesare referitor la 

realizarea procedurii de ocupare a funcției publice prin concurs.  

Notă. Odată cu solicitarea de creare a contului (user name), autoritatea 

publică va prezenta Cancelariei de Stat următoarea informație: numele, 

prenumele persoanei responsabile, e-mail, telefon de serviciu, site-ul autorităţii, 

adresa juridică a autorităţii publice. În cazul desemnării unei noi persoane 

responsabile de domeniul respectiv, este necesar de informat Cancelaria de Stat 

pentru a fi actualizat contul. 

19. Dupa expirarea termenului de depunere a documentelor este necesar de 

dezactivat anunţul: se selectează prin bifare anunţul şi se accesează butonul 

Dezactivare.  

III. DISPOZIŢII FINALE 

 

20. Instrucţiunea metodologică este destinată personalului din subdiviziunile 

resurse umane/funcționarilor publici responsabili de domeniul respectiv din cadrul 

autorităţilor publice și are drept scop tipizarea/uniformizarea informaţiei plasate pe 

portalul guvernamental. 

 

21. Pentru uniformizarea informației care apare pe portalul guvernamental, la 

introducerea textului se va utiliza stilul și mărimea caracterelor care apar automat, 

fără a fi modificate.  


