
Consiliul Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” anunță  

concurs pentru ocuparea funcției de 

DIRECTOR AL INSTITUȚIEI PUBLICE „AGENȚIA SERVICII PUBLICE” 

Scopul general al funcției: 

Asigurarea managementului strategic și operațional al activității Agenției în vederea realizării 

optime a misiunii și a obiectivelor strategice în domeniile de competență ale acesteia.  

Sarcinile de bază: 

1) asigurarea elaborării și coordonarea implementării programelor/documentelor strategice și 

operaționale (planuri de acțiuni) ale Agenției;  

2) organizarea și coordonarea activității subdiviziunilor Agenției și a structurilor teritoriale; 

3) asigurarea elaborării și înaintării propunerilor de politici publice și proiecte de acte normative 

necesare realizării misiunii și funcțiilor Agenției; 

4) asigurarea elaborării bugetului și coordonarea executării acestuia, precum și administrarea 

eficientă a patrimoniului Agenției;  

5) asigurarea organizării și implementării sistemului de control intern managerial; 

6) asigurarea implementării sistemului de management al resurselor umane; 

7) asigurarea monitorizării, evaluării și raportării privind rezultatele obținute de către Agenție în 

realizarea obiectivelor și a priorităților strategice de activitate. 

Cerințe față de candidați: 

a) deține cetățenia Republicii Moldova;  

b) în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară; 

c) posedă limba română;  

d) deține studii superioare de licență sau echivalente în domeniul juridic, economic sau în alte 

domenii corespunzătoare domeniilor de competență ale Agenției în conformitate cu pct.7 din 

Statutul Agenției, aprobat prin Hotărârea Guvernului 314/2017;  

e) deține 5 ani de experiență profesională în funcții de conducere;  

f) cunoaște o limbă de circulație internațională (nivel B2);  

g) nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;  

h) nu are antecedente penale; 

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ce 

derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate sau  dintr-o hotărâre 

judecătorească definitivă; 



j) se bucură de o reputație ireproșabilă (integritate, inclusiv lipsa conflictelor de interese 

nedeclarate; respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; deschidere 

față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv 

demonstrate prin investigații jurnalistice; stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.). 

Neîntrunirea condițiilor de eligibilitate sau lipsa reputației ireproșabile reprezintă temei de 

neadmitere la concurs.  

Persoanele interesate depun personal/ prin poștă/ prin e-mail dosarul de concurs care trebuie 

să conțină: 

a) cererea de înscriere la concurs; 

b) scrisoarea de motivare (nu mai mult de 300 cuvinte); 

c) curriculum vitae, ce va include și 3 persoane de referință; 

d) copia de pe actul de identitate; 

e) copia diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare 

profesională și/sau specializare;  

f) cazierul judiciar; 

g) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  

Notă: Copiile documentelor prezentate de către candidați se prezintă împreună cu documentele 

originale pentru a se verifica veridicitatea lor sau se autentifică notarial. În situația în care dosarul 

de concurs se depune prin e-mail, verificarea corespunzătoare se va face la data interviului sub 

sancțiunea respingerii dosarului de concurs.  

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Cancelariei de Stat sau 

prin e-mail până la data și ora stabilită. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-

limită nu va fi examinat. 

Desfășurarea Concursului:  

Concursul se va desfășura în conformitate cu Regulamentul de desfășurare a concursului privind 

selectarea directorului Agenției Servicii Publice, aprobat prin Decizia Consiliului Agenției nr.4 

din 09 august 2019 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/regulamentul_de_desfasurare_a_concursului_privind

_selectarea_directorului_asp.pdf  

Etapele de desfășurare a Concursului:  

a) prezentarea viziunii privind managementul, dezvoltarea instituțională a Agenției și 

îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor publice prestate; 

b) interviul. 

Guvernul Republicii Moldova promovează diversitatea forței de muncă și principiile meritocrației 

în context organizațional. Toate persoanele care întrunesc condițiile menționate sunt încurajate 

să aplice la concurs.  

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/regulamentul_de_desfasurare_a_concursului_privind_selectarea_directorului_asp.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/regulamentul_de_desfasurare_a_concursului_privind_selectarea_directorului_asp.pdf


Data-limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 31 octombrie, ora 17.00. 

Informații suplimentare: 

Persoana de contact: Elena VÎRTOS 

Telefon/email: 022 250-275, elena.virtos@gov.md 

Adresa poştală: MD-2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, oficiul 504           

 


