
AVIZ 

Primăria comunei Paşcani  anunţă concurs la data de 04.03.2019 , la ora 11 /00   în 

incinta primăriei com. Paşcani   pentru  ocuparea funcţiei publice vacante de specialist ( inginer 

cadastral ) 

Scopul  funcţiei : Realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe 

teritoriul gestionat, indiferent de forma orgnizaţional-juridică, tipul de proprietate asupra 

pămîntului şi hotarele administrativ-teritoriale. 

Sarcinile de bază : 

1. Completarea Registrului cadastral al deţinătorilor de terenuri; 

2. Organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru reglementarea proprietăţii funciare pe 

teritoriul administrat; 

3. Pregătirea, înregistrarea şi eliberarea documentelor deţinătorilor de terenuri; 

4. Participarea la operaţiunile legate de privatizare, vînzare a bunurilor imobile; 

5. Prezentarea informaţiei din agricultură; 

6. Executarea controlului de stat în domeniul folosirii şi protecţiei pămîntului; 

7. Ţinererea registrului  contractelor de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole  

conform Legii cu privire la arenda în agricultură  

Condiţiile de participare la concurs : 

 Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; 

 Posedarea limbii de stat; 

 Capacitate deplină de exerciţiu; 

 Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ; 

 Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; 

 Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice. 

 Posedarea calculatorului (WORD, EXCEL)  

 Aptitudini de organizare , de elaborare a documentelor , de analiză şi sinteză , de 

comunicare , de planificare şi implimentare a activităţilor şi deciziilor în domeniu.  

 Atitudini : respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine , 

imparţialitate , disciplină, tendinţă de perfecţionare.  

Cerinţe specifice 

 Studii superioare în domeniu/juridice; 

 Abilităţi de muncă în echipă şi individual; 

 Cunoaşterea legislaţiei în vigoare privind reglementarea regimului cadastral; 

 Experienţa profesională , preferenţial în domeniul funcţiei publice vacante; 

 Abilităţi de utilizare a calculatorului 

 

Documentele ce urmează a fi prezentate : 

I. Formularul de participare (specificat în anexa HG RM nr. 201 din 11.03.2009) 

II. Copia buletinului de identitate ; 

III. Copiile diplomelor de studii ;  

IV. Copia carnetului de muncă ; 



Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs: 01 

MARTIE 2019, ora 17.00 

Telefon: (0248) 30 236, (0248)30 238, (0248)30 237 

Adresa poştală: s.Paşcani rl. Criuleni , Str. Sfîntul Dumitru  nr. 28 

Persoana de contact:secretarul consiliului comunal  – Rodica RĂILEANU 

Bibliografia concursului: 

 Constituţia Republicii Moldova; 

 Acte normative în domeniul serviciului public: 
 Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 

public; 

 Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; 

 Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; 

 Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a 

proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a 

unor persoane cu funcţie de conducere; 

 Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei; 

 Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; 

 Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional; 

 Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici; 

 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea 

funcţionarilor publici. 

 Acte normative în domeniul administraţiei publice locale: 
 Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală; 

 Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica 

Moldova; 

 Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă; 

 Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a 

Republicii Moldova; 

 Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetizarea proprietăţii publice; 

 Acte normative în domeniul de specialitate: 
 Codul Funciar (nr.828-XII din 05.12.1991); 

 Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare - cumpărare a pământului (nr.1308-

XIII din 25.07.1997); 

 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.136 din 10.02.2009 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”; 

 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1428 din 16.12.2008 „Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente”. 

 Legea cu privire la arenda în agricultură nr.198 din 15.05.2003; 

 Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998; 

 Leegea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004; 

 Instrucţiunea cu privire la modul de elaborare şi actualizare a planurilor cadastrale şi 

geometrice nr.140 din 06.08.2012; 

 Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie; 



 

 

 

 

 

 

 

 


