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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL $TEFAN VODA

DECIZIE nr.4l9
din 17 septembrie 2020

Cu privire la modificarea deciziei
Consiliului raional nr.2l8 din 08.05.2020
cu privire la demisia din func{ia . *
de qef al direcfiei agriculturd qi alimentafie

in conformitate cu prevederile Legii 158 - XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funclia publicd qi

statutul func{ionarului public, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare qi Regulamentului cu
privire la ocuparea funcfiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotdrdrea Guvernului
nr.201din 11.03.2009.
inbazaafi.43 alin(2) 9i art.46 din Legeanr.436 din 28 decembrie 2006 privind administra{ia

publicd local5, Consiliul raional $tefan Vodd DECIDE:

1. Se modificd qi se completeazd decizia Consiliului raional w.218 din 08.05.2020 cu privire la
demisia din functia de qef al direcfiei agricultuid qi alimentafie, dupd cum urmeaz6:
1.1. Se abrogd punctul 3 al deciziei, cu urmdtorul confinut (se iniliazd procedura de reorganizare.a
direcfiei agriculturd qi alimentafie).
2. Se completeazh decizia cu urmdtoarele puncte, dupd cum urmeazd:
2.1 . Se declard vacantd funcfia publicd de conducere, Eef al direcfiei agriculturd qi alimentalie.
2.2. Se ini[iazd procedura de organizare qi desfdqurare a concursului la funcfia publicd vacant6 de
conducere de ;ef al direc(iei agricultard ;i alimenta(ie, prin intermediul subdiviziunii resurse
umane Ei desfbqurat de comisia de concurs instituitd prin decizia Consiliului raional $tefan Vodd
nr.7ll1 din 19 decembrie 2019.
2.3. Se aprobd conlinutul succint al anunfului cu privire la organizarea ;i desfbqurarea concursului la
functia publicd vacantd de conducere de ;ef al direc(iei agriculturd Ei alimenta(ie, care va fr
publicat pe pagina web a Consiliului raional $tefan Vod6, conform anexei.
3. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie dnei Valentina Barbei, vicepreqedinte
al raionului $tefan Vod6.
4. Prezenta decizie se aduce la cunoqtinfd:

Oficiului teritorial Cdugeni al Cancelariei de stat;
Direcfiei agriculturd qi alimentafie;
Persoanelor nominalizate;
Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional $tefan Vodd.

Pregedintele qedin{ei
Contrasemneazd.

Secretarul Consiliului raional

NicolaerMolozea

Ion furcan



-
la decizia C

AVTZ
Consiliul raional $tefan Vodi,

anun{d concurs pentru ocuparea func{iei publice
de ;ef al Directiei agriculturd qi alimentafi

Dreptul de a participa la concurs il au cetdJenii Republicii Moldova, care corespund
cerintelor de incadrare in serviciul public, prevdzute de legislatia in vigoare, precum gi cerin{elor
specifice funcJiei publice vacante.

Scopul general al funcliei; Formarea qi organizarea activitSlii de lucru in conformitate cu
direcliile principale de realizare a obiectivelor strategice ale politicii agrare aBrobate de Ministerul
Agriculturii Dezvoltdrii Regionale qi Mediului.

Sarcini de bazd:
- Promovarea in teritoriu a sarcinilor politicii agrare in sectorul fitotehnic.
- Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul fitotehnic.
- Prognozarea qi monitoizarea stdrii social-economice qi ecologice a agenfilor economici din

raion.
- Contribuirea la consolidarea terenurilor agricole.
- Contribuirea qi elaborarea programelor lunare, trimestriale qi anuale privind dezvoltarea

sectorului fitotehnic.
Conditrii de participare la concurs.

. detinerea cetdleniei RM;
- posedarea limbii de stat;
- capacitatea deplind de exercitiu;
- neatingerea vdrstei de 63 ani;
- lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infrac{iuni sdvdrqite cu intentie;
- ne privarea de dreptul de a ocupa fun{ii publiqe;

Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs
de cdtre Subdiviziunea resurse umflre.

Cerinle specifice: Studii superioare, de licentd sau echivalente, in domeniul agriculturii.
Cunoaqterea legisla{iei in domeniu, specificului functiondrii structurilor din domeniu, minimum 3

ani de experientS profesionald in domeniu, abilitdli de utilizare a computerului (Word, Excel,
Intemet), abilitdli de lucru cu informatia, planificare, organizare, coordonare, analizd, qi sintez6,

elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine qi a
echipei, solutionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientd.

Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copiile
diplomelor de studii gi a certificatelor de perfectionare profesionald sau specializare, copia
carnetului de muncd, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraliei pe propria rdspundere
privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioard a cazierului judiciar).

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului pe parcursul a 20 zile
calendaristice de la data publicdrii avizului, pe adresa: or. $tefan Vod5, str. Libert6{ii, 1 etajul III,
biroul specialistului principal, Subdiviziunea resurse umane (nr.309). Tel.242-2-43-17.


