
Comisia de selectare a directorului general al Biroului Național de Statistică anunță 

concurs. 

Cerințe față de candidați: 

- deţin cetăţenia Republicii Moldova;  

- au studii superioare în domeniul statisticii, sociologiei, economiei sau al tehnologiilor 

informaţionale; 

- au experienţă de muncă de cel puţin 5 ani în domeniul statisticii şi cel puţin 3 ani de 

experienţă managerială; 

- nu au antecedente penale nestinse; 

- sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor; 

- cunosc limba română; 

- se bucură de o reputaţie ireproşabilă; 

- nu au interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un 

act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate; 

- în privinţa lor nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară; 

- posedă cunoştinţe şi experienţă în domeniul organizării sistemului de control intern 

managerial; 

- nu au împlinit vârsta necesară pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limită de vârstă;  

- nu au antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie. 

Candidații vor prezenta Comisiei de concurs următoarele acte: 

- cererea de participare la concurs; 

- scrisoarea de motivare; 

- curriculum vitae; 

- copia de pe actul de identitate; 

- copiile de pe diplomele de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare 

profesională şi/sau de specializare;  

- certificatul medical (formularul 086/e);  

- cazierul judiciar;  

- acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

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.    

Data-limită de depunere a dosarelor – 6 iulie 2020, 17.00. 

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs va fi transmis doar pe e-mail pînă la data și 

ora stabilite de Comisie. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi 

examinat. 
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