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PRIMARUL
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www.orhei.md

DISPOZITIE
nr. al/

Cu privire la desfbqurarea concursului

ln temeiul art.10, art.118-121, art.126-128 din Codul Administrativ al Republicii
Moldova nr.l16 din 19.07.2018; art.29 qi art.32 din Legea privind Administrafia Publicl Locald
nr.436-XVI din 28.12.2006; art.29 qi art.32 din Legea cu privire la funclia publicd gi statutul
funclionarului public nr.158 din04.07.2008; pct.7-16 din Regulamentul cu privire la ocuparea

funcfiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului privind punerea in
aplicare a prevederilor Legii nr.158-XV din 04 iulie 2008 cu privire la funcfia publicd Ei statutul
funclionarului public nr.20l din 11.03.2009; in scopul selectdrii celui mai potrivit candidat qi

atragerii lui in autoritatea publici a municipiului Orhei, Primarul municipiului Orhei
DISPUNE:

1. Se inifiazd procedurile de organizare qi desftqurare a concursului pentru ocuparea

funcliei publice temporar vacante de "specialist principal" in cadrul Primdriei municipiului
Orhei, care va activa in domeniul achizilii publice qi va exercita sarcinile stabilite in Fiqa de

post.

2. Se aprobl textul anunfului (anexa nr.1) cu privire la condifiile de desfEqurare a

concursului pentru ocuparea funcliei nominalizate, care va fi plasat intr-o publicalie periodicl cu

cel pulin 20 zile calendaristice inainte de data desfrqurdrii concursului.

3. Se aprob6 textul informaliei (anexa nr.2) cu privire la condiliile de desfbqurare a

concursului pentru ocuparea funcfiei publice temporar vacante nominalizate, care va fi publicatd
pe pagina web a Primdriei municipiului Orhei www.orhei.md, pe portalul guvernamental al

funcliilor vacante qi va fi afiqatd pe panoul de informalii al instituliei.

4. Comisia de concurs va intreprinde acfiunile respective privind buna desfb$urare a

concursului in conformitate cu prevederile legislafiei in vigoare, dosarele de concurs fiind
primite de la candidali in modul stabilit, in conformitate cu informafia privind condiliile de

desfbqurare a concursului.

5. Prezenta dispozilie se comunicd persor

in Registrul de Stat al actelor locale qi poate

str.Vasile Mahu, de la data comunicarii, in conformitate cu

ei responsabilerintr[ in vigoare la data includerii
atacatd in Judecdtoria Orhei (adresa: mun.Orhei,
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ANUNT !

Primlria municipiului Orhei anunf[ despre organizarca concursului privind ocuparea

functiei publice temporar vacante de specialist principal, care va activa in domeniul achizilii
publice.

Informa{ia privind concursul organizat o pute{i accesa pe pagina web a Primlriei
municipiului Orhei www.o_rhei.md, pe panoul informalional al Primdriei municipiului Orhei, pe

portalul guvernamental al funcliilor vacante gi la numerele telefoanelor de contact 0235 22767

sau 0235 20318.
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Informafie
cu privire la condifiile de desfbqurare a concursului in cadrul Primdriei municipiului Orhei

pentru ocuparea funcfiei publice temporar vacante de specialist principal
care va activa in domeniul achiz(ii publice qi va exercita sarcinile stabilite in

Fiqa de post.

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 Fiqa de post, este autoritatea executivd a administraliei publice locale a municipiului Orhei, cu
sediul in municipiul Orhei, str.Vasile Mahu, 160.

Funclia temporar vacantd - specialist principal,
Conform fiqei postului funclia publicd temporar vacantd are urmdtoarele sarcini de bazl:
1. Elaborarea planurilor anuale Ei trimestriale de efectuare a achizdiilor publice, cu crearea
grupurilor de lucru responsabile pentru realizarca achizifiilor publice gi a procedurilor stabilite;
2. Elaborarea documentaliei de licitafie qi a altor documente aplicabile in cadrul achizifiilor
publice cu implementarea procedurilor de achizilionare a bunurilor, executare a lucrlrilor,
prestare a serviciilor inbaza principiilor de reglementare a relafiilor privind achiziliile publice,
cu asigurarea transparentei gi publicarea procedurilor respective;
3. Intocmirea informatiilor, rapoartelor qi dlrilor de seamd privind rezultatul procedurilor de
achizilii publice cu prezentarea lor in modul stabilit conform competenfelor inclusiv a
informaliei privind incheierea Ei executarea contractelor de achizilii publice;
4. Jinerea evidenfei tuturor documentelor intocmite qi aplicate in cadrul procedurilor de
achizilii publice cu intocmirea registrelor respective qi transmiterea lor ulterioar6 spre arhivare
in modul stabilit;

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

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

teritoriu;
- neatingerea v6rstei necesare oblinerii dreptului la pensie pentru limita de vdrstS;
- lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infractiuni sdvdrqite cu intenfie;
- neprivarea dreptului de a ocupa func{ii publice.

Conditii specifice :

- studii superioare absolvite cu diploml de licen!6 sau echivalentE;
- cel pulin un an in domeniul economic sau achizilii publice.

Actele obligatorii ce urmeazi a fi prezentate:
l. formularul de participare la concurs (conform anexei la Regulamentul aprobat prin Hotdrdrea
Guvernului nr.201 din 1 1.03.2009);
2. copiaactului de identitate;
3. copiile diplomelor de studii qi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecfionare
profesionald gi/sau specializare;



4. documente ce atestd experienla profesionald (copia carnetului de munc6, certificate privind
activitatea profesionald desftgurat[ dupd data de 01 ianuarie 2019 sau alte documente
confirmative);
5. certificatul medical qi cazierul judiciar pot fi inlocuite cu declaralii pe proprie rdspundere. ln
acest caz, candidatul are obligalia sd completeze dosarul de concurs cu originalul documentului
in termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat invingdtor, sub sancliunea
neemiterii actului administrativ de numire;
6. cuprinsul dosarului;

Modalitatea de depunere a actelor: Candidalii pentru ocuparea funcliei publice temporar
vacante depun actele personal sau prin reprezentant, la Prim6ria municipiului Orhei (prin
intermediul CIPS) sau prin pogtd (mun.Orhei, str.Vasile Mahu, 160). Actele pot fi depuse in
original sau prin e-mail (primaria@orhei.md), in format PDF sau JPG, la adresele indicate. in
cazul expedierii actelor in format electronic, deponentul este obligat sI prezinte originalele
acestora la prima probd a concursului sub sancliunea respingerii dosarului. Copiile
documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintd impreund cu documentele
originale pentru a verifica veridicitatea lor. La cererea de participare la concurs se indicd lista
actelor depuse, cu numerotarea fiecdrei file.

Data limitd de depunere a actelor este - 02.02.2022 -

Concursul include proba scrisd Ei interviul.

Bibliografia concursului, care include lista actelor normative qi a altor surse de informare
relevante funcliei vacante, se anexeazd.
Persoana responsabilS: Natalia NEGRU, specialist principal din cadrul Primdriei mun.Orhei.
Informafiile suplimentare le puteli obline la telefoanele 0 235 20378,0 235 22767.
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