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A N U N Ţ 
cu privire la prelungirea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante 

în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, 
str. C.Tănase, nr.9, et.5, mun. Chişinău 

 
Web: http://www.ipm.gov.md 

 
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante 

prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Inspectoratul 
pentru Protecția Mediului anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante: 

 

Direcția control gestionare deșeuri și substanțe chimice 
Inspector superior – 1 unitate vacantă 
 
Scopul general al funcției: Exercitarea controlului și supravegherii de stat asupra 
respectării actelor normative în domeniul gestionării deșeurilor și substanțelor chimice la 
întreprinderi, instituții, organizații, cu orice tip de proprietate și formă juridică de 
organizare, de către autoritățile publice locale, precum și persoanele fizice și juridice. 
Sarcinile de  bază ale funcției: 

1. Asigurarea examinarii adresărilor, scrisorilor şi petiţiilor parvenite din partea 
persoanelor fizice și juridice; 

2. Asigurarea efectuării controalelor inopinate, în modul și limita prevăzută de 
Lega nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, 
în vederea depistării și contracarării cazurilor de gestionare neregulamentară a 
deșeurilor; 

3. Asigurarea controlului privind respectarea modului de depozitare și 
gestionare a deșeurilor de orice proveniență, stabilite în actele normative de 
specialitate; 

4. Acordarea consultaţilor inspectorilor, persoanelor fizice şi juridice la 
compartimentul: gestionarea adecvată a deşeurilor municipale. 

5. Asigură (prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului) 
Organizarea şi desfăşurarea bilunarului ecologic de primăvară de salubrizare a 
localităţilor şi pregătirea informaţiei privind bilanţul acţiunii. 
 
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul 
biologiei/chimiei/agrochimiei/ecologiei/protecției mediului înconjurător.  
Experiență profesională: Minimum 2 ani de experiență profesională în domeniul. 

 

Direcția control geologic și resurse funciare 
Inspector superior – 1 unitate temporar vacantă  
Scopul general al funcției: Controlul de stat asupra folosirii raţionale şi protecţiei 
subsolului, asigurarea respectării normelor şi regulilor privind efectuarea lucrărilor 
legate de folosirea subsolului, stabilite de actele legislative şi normative în vigoare. 
Sarcinile de  bază ale funcției: 

1. Exercitarea controlului de stat asupra folosirii raţionale şi protecţiei subsolului la 
sectoarele de subsol atribuite în folosinţă către beneficiari cu asigurarea respectării 
de către beneficiarii subsolului a actelor legislative şi normative ce reglementează 

http://www.ipm.gov.md/


relaţiile în ceea ce priveşte folosirea şi protecţia subsolului, precum şi a 
documentaţiei tehnice (tehnologice) de proiect. 

2. Exercitarea controlul geologic privind calitatea şi eficacitatea lucrărilor de cercetare 
geologică a subsolului. 

3. Elaborarea propunerilor şi materialelor privind limitarea, suspendarea ori încetarea 
dreptului de folosinţă asupra subsolului în cazul nerespectării regulilor şi normelor 
la folosirea lui. 

4. Participarea la elaborarea proiectelor de acte normative interne, instrucţiunilor 
tehnice, normelor şi regulilor în domeniul cercetării, folosirii şi protecţiei subsolului. 

5. Întocmirea rapoartelor şi informaţiilor periodice. 
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul geologiei şi mineritului. 
Experiență profesională: Minimum 1 an în domeniul geologiei şi mineritului. 
 

Serviciul audit și securitatea internă 
Auditor intern – 1 unitate vacantă 
Scopul general al funcţiei: Asigurarea unui grad de control asupra operaţiunilor, care 
au loc în IPM, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele de management al 
riscurilor, de control şi de guvernare a instituției, cu propuneri de consolidare a 
eficacităţii şi eficienții lor. 
 
Sarcinile de  bază ale funcției: 

1. Efectuarea misiunilor de audit pentru evaluarea sistemelor de management 
financiar şi control intern din cadrul IPM şi înaintarea recomandărilor de fortificare a 
acestuia. 

2. Participarea în procesul de urmărire a implementării a recomandărilor de 
audit. 

3. Prestarea serviciilor de audit intern neformalizate, de consultanță şi de 
consiliere, a activităţii subdiviziunilor IPM în conformitate cu Carta de audit intern. 

4. Implementarea Programului de asigurare şi îmbunătățire a activităţii de audit 
intern în cadrul IPM şi menținerea unui nivel de cunoștințe corespunzător în domeniul 
controlului financiar public inclusiv şi auditului intern. 

5. Asistarea conducerii Serviciului la elaborarea şi aprobarea actelor regulatori 
interne, cît şi planificări activităţi de audit intern şi raportarea acesteia. 
 
Studii: Superioare în domeniul economico-financiare, în domeniul mediului sau 
jurisprudenței; Cursuri de perfecționare profesională în domeniul managementului şi 
administraţiei publice, legislaţiei, controlului financiar public intern.  
Experienţă profesională: Minimum 2 ani experiență profesională în domeniul auditului. 

 
 

Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante: 
 
Condiţii de bază:  

• deţinerea cetăţeniei  Republicii Moldova; 
• studii superioare în domeniul respectiv; 
• posedarea obligatorie a limbii de stat;  
• dispunerea de  capacitate deplină de exerciţiu;  
• nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;    
• lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; 
• nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;  
• nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică, constatare al Autorității Naționale 

de Integritate; 
• posedarea unei limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj (la nivel 

cel puţin intermediar); 



• este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei 
publice;  

•  în ultimii 5 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) 
lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive 
disciplinare. 

 
Cunoştinţe:  

• Cunoaşterea legislaţiei în domeniul protecției mediului; 

• Cunoaşterea politicilor şi practicilor în domeniul protecției mediului; 

• Cunoaşterea de operare la computer: Word, Excel, Pover Point, Internet. 
 
Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare de decizii, analiză 
şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, 
mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, 
comunicare eficientă. 
Atitudini/comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, 
disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare 
profesională continuă. 

 Bibliografia 
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funcționarului public; 
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funcții publice;  
Legea nr.952-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informație; 
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• Acte normative pentru funcția de inspector principal, Direcția control 
gestionare deșeuri și substanțe chimice: 

1. Hotărîrea Guvernului nr.548 din 13.06.2018 cu privire la organizarea şi 
funcționarea Inspectoratului pentru Protecţia Mediului; 

2. Codul administrativ al RM nr.116 din 19.07.2018 
3. Codul contravențional al RM nr. 218 din  24.10.2008; 
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întreprinzător; 
5. Legea nr.86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului; 
6. Hotărîrea Guvernului nr.963 din 03.10.2018 „Cu privire la aprobarea Metodologiei 

privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei 
riscurilor aferent domeniilor de competență ale Inspectoratului pentru Protecția 
Mediului”. 

7. Legea nr. 1515 din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător; 
8. Legea nr. 1102 din 6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale; 
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11. Legea nr. 1236 din 3 iulie 1997 cu privire la regimul produselor şi substanţelor 
nocive; 

12. Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 
aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 248 din 10.04.2013; 

13. Legea nr.277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice. 
14. Legea nr.119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la 

fertilizanți 
15. Hotărîrea Guvernului nr.99 din 30.01.2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor; 
16. Hotărîrea Guvernului nr.212 din 07.03.2018 cu privire la Regulamentul privind 

deșeurile de echipamente electrice și electronice; 
17. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1155 din 20.10.2004 pentru 

aprobarea Strategiei naționale cu privire la reducerea și eliminarea poluanților 
organici persistenți și Planului Național de implementare a Convenției de la 
Stocholm privind poluanții organici persistenți, 

18. Hotărîrea Guvernului nr.81 din 02.02.2009 pentru aprobarea Regulamentului 
privind bifenilii policlorurați; 

19. Hotărîrea Guvernului nr.1045 din 05.10.2005 pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la importul, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz 
fitosanitar și a fertilizanților; 

20. Hotărîrea Guvernului nr.1307 din 12.12.2005 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind atestarea și omologarea de stat a produselor de uz 
fitosanitar și a fertilizanților pentru utilizare în agricultură și silvicultură; 

21. Ghidul cu privire la evaluarea prejudiciului cauzat mediului de la activitățile 
antropogene și mecanismele de compensare a lui; 

22. Hotărîrea Guvernului nr.973 din 18.10.2010 cu privire la aprobarea Programului 
național privind managementul durabil al substanțelor chimice în RM. 

 

• Suplimentar pentru funcția de inspector superior, Direcția control geologic și 
resurse funciare: 
1. Hotărîrea Guvernului nr.548 din 13.06.2018 cu privire la organizarea şi 

funcționarea Inspectoratului pentru Protecţia Mediului; 
2. Codul contravențional al RM nr. 218 din  24.10.2008 Codul funciar al RM nr.828-

XII din 25.12.1991; 
3. Codul subsolului al RM nr.3-XVI din 02. 02.2009; 
4. Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de 

întreprinzător; 
5. Hotărîrea Guvernului nr.570 din 11.09.2009 cu privire la aprobarea unor acte 

normative în vederea implementării prevederilor Codului subsolului; 
6. Hotărîrea Guvernului nr.1131 din 12.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la modul de prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor 
privind mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile; 

7. Hotărârea Guvernului nr.646 din 20.07.2010 cu privire la aprobarea listei 
substanțelor minerale utile de importanță națională. 

 

• Acte legislative și normative pentru funcția de auditor intern, Serviciul audit și 
securitatea internă:  
1. Hotărîrea Guvernului nr.548 din 13.06.2018 cu privire la organizarea şi 

funcționarea Inspectoratului pentru Protecţia Mediului; 
2. Codul contravențional al RM nr. 218 din  24.10.2008; 
3. Legea privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23.09.2010; 
4. Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar nr.847 din 24.05.1996; 
5. Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007; 
6. Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015;  
7. Codul etic al auditorului intern și Carta de audit intern aprobate prin Ordinul 

ministrului finanțelor nr. 74 din 10.07.2014; 



8. Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a 
controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni 
pentru implementarea acestuia nr.124 din 02.02.2018; 

9. Standardele naționale de audit intern, aprobate prin Ordinul ministrului 
finanțelor nr. 153 din 12.09.2018; 

10. Normele metodologice de audit intern, aprobate prin Ordinul ministrului 
finanțelor nr. 105 din 15.07.2013; 

11. Programul de dezvoltare profesională continuă a auditorilor interni din 
sectorul public; 

12. Standardele naționale de control intern, aprobate prin Ordinul ministrului 
finanțelor nr. 189 din 05.11.2015. 
 

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs: 

• formularul de participare, indicat în anexa nr.1;  
• copia buletinului de identitate;  
• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de 

perfecţionare profesională şi/sau specializare;  
• copia carnetului de muncă;  
• certificat medical; 
• cazier judiciar; 
• permis de conducere de categoria B. 

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 calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub 

sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate 
împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii 
depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta 
în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).  

 
 

Termenul de depunere a documentelor pentru 
participarea la concurs: 

 
• Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 

28 iunie 2019 inclusiv, ora 1400.  

• Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor 
vacante:  

mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr.9, biroul nr.525, 
Inspectoratul pentru Protecția Mediului 

 
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea 
documentelor – Șebolenco Svetlana, șef Secţie resurse umane.  
tel.: 022-24-20-73 
E-mail: resurse_umane@ipm.gov.md  
 
Cheltuielile:  
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de 
Inspectoratul pentru Protecția Mediului, iar cele legate de participare la concurs 
(deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de 
comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii 
la concurs. 

http://www.mediu.gov.md/file/Anexa%20nr1.doc

