AVIZ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiei publice vacante în cadrul
Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Briceni
În conformitate cu „Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice
vacante prin concurs” aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 201 din 11 martie
2009, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Briceni anunţă concurs pentru ocuparea
următoarei funcţii publice vacante:
1. O unitate - de inspector (jurist) al Sectiei Urmarirea platilor din cadrul Direcţiei
Administrare fiscală (permanent).
I. Informaţia necesară:
1. Denumirea autorităţii publice: Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Briceni.
2. Sediul autorităţii: or.Briceni, str. Independenţei, 28, etajul 2.
3. Denumirea funcţiei publice vacante:
a) Sectia Urmarirea platilor din cadrul Direcţiei Administrare fiscală Inspector (jurist) - 1 funcţie vacantă-permanent.

1) scopul general al funcţiei:
Reprezentarea intereselor Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Briceni în
instituţiile de drept şi instanţele de judecată, organizarea acţiunilor de
conlucrare cu organele de drept în vederea asigurării integrităţii prevederilor
legislaţiei fiscale şi ţinerea evidenţei cadrelor şi personalului.
2) sarcinile de bază ale funcţiei:
1. Apărarea intereselor Inspectoratului în instanţele de judecată , organele de
drept, şi organele de executare;
2. Executarea corectă şi examinarea cazurilor de încălcare fiscală;
3. Înaintarea în termen a acţiunilor în instanţa de judecată competentă;
4. Administrarea faptelor ce rezultă din prevederile Legii insolvabilităţii, Legii cu
privire la Antreprenoriat şi Întreprinderi, Legii cu privire la petiţionare şi Legii
contenciosului administrativ;
5. Efectuarea eficientă a implimentării procedurilor administrative de personal.
c) Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă
la funcţia publică vacantă de inspector (jurist) al Sectiei Urmarirea platilor din
cadrul Direcţiei Administrare fiscală a Inspectoratului Fiscal de Stat pe
raionul Briceni.

Constituţia Republicii Moldova.
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-

Acte normative în domeniul serviciului public:
Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 “cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public”;
Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 “privind Codul de conduită a
funcţionarului public”;
Legea nr.16- XVI din 15 februarie 2008 “cu privire la conflictul de interese”;
Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 “privind declararea şi controlul veniturilor
şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor
publici şi a unor personae cu funcţie de conducere”, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 “cu privire la prevenirea şi combaterea
corupţiei”, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 “cu privire la petiţionare”;
Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 “cu privire la sistemul de salarizare în
sectorul bugetar”, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 “privind verificarea titularilor şi a
candidaţilor la funcţii publice”;
Acte normative de specialitate:

-

Codul Fiscal RM nr. 1163- XIII din 24.04.1997;
Codul Civil RM nr.1107-XV din 06.06.2002;
Cod de Procedură Civilă RM nr.225-XVdin 30.05.2003;
Codul Contravenţional RM nr.218-XVI din 24.10.2008;
Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000;
Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003;
Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, nr.845-XII din 03.01.1992;
Legii insolvabilităţii, nr.632 din 14.11.2001, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea cu privire la petitionare, nr.190 din 19.07.1994, cu modificarile si
completarile ulterioare.
4. Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul
Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Briceni:
I. Cerinţe generale:
a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
b) Să fie cunoscător al limbii de stat, scris şi vorbit;
c) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) Să nu depăşească limita vîrstei de pensionare (57 ani –femei; 62 ani -bărbaţi).
e)Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează;
f) Să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
g) Să nu fie privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită
activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti
definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
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II. Cerinţe specifice:
a) Studii : superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul jurisprudentei,
specialitatea jurist;
b) Experienţă profesională:
- vechimea în muncă constituie un avantaj.
c) Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul fiscal;
- Cunoaşterea metodelor de efectuare a controalelor;
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (rusa) cel puţin la nivel
intermediar (citit, scris, vorbit);
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet etc.
d)Abilităţi :
abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi
sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare,
mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte,
comunicare eficientă.
e)Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie,
creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres,
tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
5. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru
participare la concurs:
- formularul de participare, indicat în anexa nr.1 ( este plasat pe pagina web);
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfecţionare profesională şi/sau specializare;
- copia carnetului/carnetelor de muncă (după caz);
- copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
- cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor
penale.
N o t ă:
Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate
împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
Originalul certificatului medical şi al Cazierului judiciar vor fi prezentate şi anexate la dosarul
de concurs în termen maximum de 10 zile calendaristice de la data la care candidatul
a fost declarat învingător al concursului, sub sancţiunea neemiterii actului
administrativ de numire.
6.Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs.
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Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este de 20
zile calendaristice din ziua publicării anunţului, pînă la „16” noiembrie 2012 inclusiv,
pina la ora 17.00.
7. Modalitatea de depunere a documentelor.
Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail.
8. Locul desfăşurării concursului.
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a
concursului este: or.Briceni, str. Independenţei, 28, biroul nr.6 telefon de contact: (0247) 2-29-

35, E-mail: alen.tudosan@briceni.fisc.md.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea
documentelor – Alen Tudosan, inspector superior al Secţiei Urmarirea platilor din cadrul
Directiei Administrare fiscala a Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Briceni.
9. Cheltuielile.
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de
Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Briceni, iar cele ce ţin de participarea 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.
10. I m p o r t a n t: În conformitate cu pct.5 din “Regulamentul cu privire la
ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
RM nr.201 din 11 martie 2009, la concursul anunţat de Inspectoratul Fiscal de Stat pe
raionul Briceni pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector fiscal de Stat al
Direcţiei Administrare fiscală, pot candida şi au acces liber de participare toate
persoanele, inclusiv şi angajaţii Serviciului Fiscal de Stat, care îndeplinesc condiţiile
stabilite de legislaţia în vigoare.
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