
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

PREŞEDINTELE RAIONULUI CIMIŞLIA* •>

D I S P O Z I Ţ I E

din 22 martie 2021 nr. 29 -d

Cu privire la aprobarea fişelor de post 
şi stabilirea sarcinilor de serviciu 
vicepreşedinţilor raionului

în conformitate cu art. 52 alin. (5), art. 53, art. 54 din Legea nr.436/2006 privind 
administraţia publică locală, Decizia consiliului raional nr.06/06 din 10 decembrie 2020 cu 
privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 în lectura a doua, Decizia 
consiliului raional nr. 01/23 din 16 martie 2021 cu privire la alegerea vicepreşedinţilor 
raionului şi urmărind scopul asigurării bunei administrări a treburilor publice în raion,

1. Se stabilesc sarcinile de bază ale vicepreşedintelui raionului, dnei Tatiana Aramă, 
după cum urmează:

a) Reprezintă raionul în raporturile cu alte autorităţi publice, cu persoane fizice şi 
juridice din ţară şi străinătate în problemele ce ţin de domeniul investiţional, 
economic şi agrar.

b) Asigură elaborarea proiectelor deciziilor consiliului raional în domeniul său de 
competenţă, participă la pregătirea materialelor pentru şedinţele consiliului, asigură 
executarea deciziilor adoptate, ce ţin de competenţa sa, prin intermediul 
subdiviziunilor consiliului raional subordonate lui.

c) Organizează, coordonează şi monitorizează activităţile care vizează domeniul 
agriculturii, economiei, ecologiei, atragerii investiţiilor şi implementării proiectelor 
investiţionale în raion.

d) Asigură elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare, programelor şi 
planurilor de acţiuni în domeniul investiţional, economic şi agrar pe termen lung, 
mediu şi scurt.

e) Organizează activitatea comisiilor raionale instituite pe problemele ce ţin de 
domeniul său de activitate, pe care le conduce. Contribuie la implicarea societăţii 
civile, asociaţiilor obşteşti în realizarea sarcinilor în domeniul social de interes 
raional. Este vicepreşedinte al Comisiei Raionale pentru Situaţii Excepţionale.

2. Se stabilesc sarcinile de bază ale vicepreşedintelui raionului, dlui Vădim Torgai, 
după cum urmează:

a) Reprezintă raionul în raporturile cu alte autorităţi publice centrale şi locale, cu 
persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, din ţară şi din străinătate în 
probleme ce ţin de domeniul învăţămîntului, sănătăţii, protecţiei sociale, culturii, 
sportului şi turizmului;

DISPUN:



b) Asigură elaborarea proiectelor deciziilor consiliului raional în domeniul său de 
competenţă, participă la pregătirea materialelor pentru şedinţele consiliului, asigură 
executarea deciziilor adoptate, ce ţin de competenţa sa, prin intermediul 
subdiviziunilor consiliului raional subordonate lui;

c) Asigură elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare, programelor şi 
planurilor de acţiuni în domeniul învăţămîntului, sănătăţii, protecţiei sociale, 
culturii, sportului şi turizmului pe termen lung, mediu şi scurt;

d) Organizează, coordonează şi monitorizează activităţile care vizează domeniul 
învăţămîntului, sănătăţii, protecţiei sociale, culturii, sportului şi turismului. 
Monitorizează recepţionarea, distribuirea şi evidenţa conformă a ajutoarelor 
umanitare venite în teritoriu.

e) Conduce şi organizează activitatea comisiilor raionale instituite pe problemele ce 
ţin de domeniul său de activitate. Contribuie la implicarea societăţii civile, 
asociaţiilor obşteşti în realizarea sarcinilor în domeniul social de interes raional. 
Este vicepreşedinte al Comisiei Raionale pentru Situaţii Excepţionale.

2. Se aprobă:
a) Fişa de post pentru funcţia de vicepreşedinte al raionului (se anexează);
b) Fişa de post pentru funcţia de vicepreşedinte al raionului (se anexează);

3. Vicepreşedinţii raionului, dna Tatiana Aramă şi dnul Vădim Torgai, îndeplinesc şi 
alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul raional sau de către 
preşedintele raionului.

4. Monitorizarea executării prezentei dispoziţii mi-o asum.

5. Prezenta dispoziţie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la 
cunoştinţă:
-Persoanelor vizate, contra semnătură;
-Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Cimişlia www.raioncimislia.md.

Preşedintele 
raionului Cimişlia

Ex: Vasluian Mariana 
Tel. 0241 22143

http://www.raioncimislia.md
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Titlul funcţiei: Vicepreşedinte al raionului
Subdiviziunea structurală: aparatul preşedintelui
Codul funcţiei: - Nivelul funcţiei: Funcţie de demnitate publică
Conducătorul direct: Preşedintele raionului Conducătorul ierarhic superior:

Consiliul raional
Colaborarea internă:

-  cu şefii şi funcţionarii subdiviziunilor 
Consiliului raional,

-  cu aparatul Preşedintelui raional.

Colaborarea externă
-  cu autorităţile publice de nivelul I;
-  cu Administraţia Publică Centrală;
-  cu şefii Serviciilor descentralizate şi 

desconcentrate;
-  cu organizaţii, instituţii guvernamentale şi 

 neguvernamentale din ţară şi de peste hotare.
Scopul general al funcţiei: Asistă preşedintele raionului în administrarea treburilor publice 

ce ţin de sfera socială, învăţămînt, cultură, tineret şi sport.

Sarcinile de bază ale funcţiei
Sarcinile

1. Reprezintă raionul în raporturile cu alte autorităţi publice centrale şi locale, 
cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, din ţară şi din 
străinătate în probleme ce ţin de domeniul învăţămîntului, sănătăţii, 
protecţiei sociale, culturii, sportului şi turismului;

2. Asigură elaborarea proiectelor deciziilor consiliului raional în domeniul său 
de competenţă, participă la pregătirea materialelor pentru şedinţele 
consiliului, asigură executarea deciziilor adoptate, ce ţin de competenţa sa, 
prin intermediul subdiviziunilor consiliului raional subordonate lui;

3. Asigură elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare, programelor 
şi planurilor de acţiuni în domeniul învăţămîntului, sănătăţii, protecţiei 
sociale, culturii, sportului şi turizmului pe termen lung, mediu şi scurt;

4. Organizează, coordonează şi monitorizează activităţile care vizează 
domeniul învăţămîntului, sănătăţii, protecţiei sociale, culturii, sportului şi 
turismului. Monitorizează recepţionarea, distribuirea şi evidenţa conformă 
a ajutoarelor umanitare venite în teritoriu.

5. Conduce şi organizează activitatea comisiilor raionale instituite pe 
problemele ce ţin de domeniul său de activitate. Contribuie la implicarea 
societăţii civile, asociaţiilor obşteşti în realizarea sarcinilor în domeniul 
social de interes raional. Este vicepreşedinte al Comisiei Raionale pentru

______ Situaţii Excepţionale.____________________________________________
1.1. Reprezintă raionul în raporturile cu alte autorităţi publice centrale şi 

locale, cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, din 
ţară şi din străinătate în probleme ce ţin de domeniul învăţămîntului, 
sănătăţii, protecţiei sociale, culturii, sportului şi turismului

1.1.1. colaborează cu autorităţile publice leale de nivelul întâi în soluţion
problemelor ce ţin de competenţa funcţiei; (i/fi
1.1.2. contribuie la buna colaborare cu serviciile publice desconcentrate, fin
soluţionarea problemelor de interes raional, cum ar fi: L

-  Inspecţia Teritorială de Muncă Cimişlia;
_________ -  Secţia Administrativ-Militară;_________________________



-  Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
-  Casa teritorială de Asigurări Sociale;
-  Inspectoratul de Poliţie Cimişlia, etc.

1.1.3. primeşte în audienţă persoane fizice şi juridice în orele stabilite, examinează 
petiţiile care vizează domeniul său de activitate, contribuie la soluţionarea 
problemelor expuse de petiţionari;
1.1.3. examinează petiţiile şi adresările cetăţenilor, contribuie la soluţionarea 
problemelor vizate;

1.2. Asigură elaborarea proiectelor deciziilor consiliului raional în 
domeniul său de competenţă, participă la pregătirea materialelor 
pentru şedinţele consiliului, asigură executarea deciziilor adoptate, ce 
ţin de competenţa sa, prin intermediul subdiviziunilor consiliului 
raional subordonate lui

1.2.1. asigură elaborarea proiectelor de decizii ale consiliului raional ce ţin de 
domeniul său de competenţă, le avizează, coordonează şi participă la pregătirea 
materialelor aferente proiectelor de decizii;
1.2.2. organizează, coordonează, întreprinde măsurile şi acţiunile ce se impun şi 
asigură executarea deciziilor consiliului raional care vizează domeniul său de 
activitate.
1.2.3. întocmeşte şi prezintă consiliului raional rapoarte, dări de seamă sau 
informaţii privind executarea deciziilor consiliului raional ce vizează domeniul să 
de activitate;
1.3. Asigură elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare, 

programelor şi planurilor de acţiuni în domeniul învăţămîntului, 
sănătăţii, protecţiei sociale, culturii, sportului şi turizmului pe 
termen lung, mediu şi scurt

1.3.1. coordonează activitatea grupurilor de lucru în care este preşedinte, 
repartizează sarcinile şi urmăreşte realizarea lor;
1.3.2. planifică activitatea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, 
Direcţiei Invăţămînt, Secţiei Cultură, Tineret şi Sport şi Azilul de Bătrîni şi 
Invalizi din or. Cimişlia;
1.3.3. monitorizează şi evaluează eficienţa activităţii secţiilor şi direcţiilor din 
subordine;
1.3.4. monitorizează activitatea Centrului de Sănătate Publică, IMSP “Spitalul 
raional Cimişlia” şi întreprinderea Municipală “Centrul stomatologic raional 
Cimişlia”;
1.3.4. Organizează şi coordonează activitatea comisiilor, grupurilor de lucru în 
care este preşedinte, repartizează sarcinile şi urmăreşte realizarea lor.
1.4. Organizează, coordonează şi monitorizează activităţile care vizează 

domeniul învăţămîntului, sănătăţii, protecţiei sociale, culturii, 
sportului şi turismului. Monitorizează recepţionarea, distribuirea şi 
evidenţa conformă a ajutoarelor umanitare venite în teritoriu
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1.4.1. stabileşte relaţii de colaborare între consiliul raional şi asociaţii obşteşti, 
ONG-uri în domeniul social;
1.4.2. prezintă consiliului raional informaţie despre situaţia în domeniul social, a 
învăţămîntului, a culturii în raion; /d w
1.4.3. prezintă rapoarte şi informaţii instanţelor ierarhic superioare ce vizează 
domeniul social-cultural. ji(£f
1.5. Conduce şi organizează activitatea comisiilor raionale institu itele  

problemele ce ţin de domeniul său de activitate. Contribuievla 
implicarea societăţii civile, asociaţiilor obşteşti în realizareâs 
sarcinilor în domeniul social de interes raional. Este vicepreşedinte



al Comisiei Raionale pentru Situaţii Excepţionale.

1.5.1. convoacă şi conduce şedinţele comisiilor, grupurilor de lucru, repartizează 
sarcinile membrilor;
1.5.2. asigură transparenţa deciziilor comisiilor, grupurilor de lucru respective, 
monitorizează realizarea hotărârilor (deciziilor) adoptate de acestea;
1.5.3. asigură întocmirea şi prezintă consiliului raional rapoarte (informaţii) 
privind activitatea comisiilor, grupurilor de lucru respective;
1.5.4. se implică în activitatea Comisiei Raionale pentru Situaţii Excepţionale
1.5.5. urmăreşte realizarea întocmai a atribuţiilor subdiviziunilor implicate în 
distribuirea ajutorului umanitar;
1.5.6. monitorizează recepţionarea şi evidenţa ajutoarelor umanitare în raion;
1.5.7. prezintă informaţii consiliului raional despre activitatea efectuată.
Calificări profesionale
Studii superioare, preferabil în domeniul social, învăţămînt, cultură, 

administraţie publică.
Experienţă profesională în domeniul administraţiei publice.
Cunoştinţe -  cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-  cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice;
-  cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, 

PowerPoint, Internet;
-  cunoaşterea limbii române/ruse la nivel avansat 

citit/scris/vorbi)
Abilităţi conducere, planificare, organizare, coordonare, instruire, control, 

lucru cu informaţia, comunicare eficientă, lucrul în echipă, 
utilizarea mijloacelor tehnice de birou etc.;

Atitudini/comportamente responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate faţă de idei 
noi, obiectivitate, loialitate, diplomaţie etc..;

Responsabilităţi răspunde de exercitarea atribuţiilor sale de serviciu stabilite 
în fişa postului, de lege şi Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a aparatului preşedintelui raionului;

- răspunde de organizarea şi eficienţa ativităţii subdiviziunilor 
subordonate lui, activitatea cărora o coordonează; 
răspunde de depistarea la timp a lacunelor existente în 
domeniul său de responsabilitate, în subdiviziunile 
subordonate lui şi întreprinderea măsurilor de înlăturare a 
acestora;
răspunde de examinarea în termen a petiţiilor ce ţin de 
domeniul său de activitate;
răspunde de sporirea permanentă a competenţei sale 
profesionale.

A
împuterniciri -  poate solicita şi primi informaţii, rapoarte, dări de seamă de 

la funcţionarii din subdiviziunile subordonate lui; 
propune chestiuni pentru a fi examinate ăn şedinţele 
consiliului raional;
propune soluţii pentru ameliorarea situaţiei în diferite 
domenii pentru optimizarea activităţii în cadrul autorităţii 
P u b l i c e .

Ponderea ierarhică Vicepreşedintelui raionului i se supun: •:> f !

-  Şeful Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie,â Famţifii^ V f

-  Şeful Direcţiei învăţămînt General Cimişliţţ; \  f  ip  1 ’

-  Şeful Secţiei Cultură, Tineret şi Sport; «J&i.
-  Azilul de Bătrîni si Invalizi din oraşul CimMâţ
-  întreprinderea Municipală “Centrul stomato 1 ogiteTâib&jpA' 

Cimislia”5



Cui îi raportează titularul 
funcţiei

Preşedintelui raionului, consiliului raional

Pe cine îl substituie Preşedintele raionului
Cine îl substituie Vicepreşedintele raionului
Altele

întocmită de:
Nume, prenume Funcţia Semnătura0 Data

O lă re s c u  M ih a il P r e ş e d in te le  r a io n u lu i M )fjn 0 W L d J L P S . j y

Vizată de: \J
Nume, prenume Subdiviziunea resurse 

umane /  funcţia publică
Semnătura

n  / I  d  r /

Data

V a s lu ia n  M a r ia n a S p e c ia l is t  p r in c ip a l M  J J

A dusă la cunoştinţa titu larului funcţiei: ,
Nume, prenuţne Seiryaratura „  ^ Data

Im



CONSILIUL RAIONAL 
CIMIŞLIA FISA POSTUL

Titlul funcţiei: Vicepreşedinte al raionului
Subdiviziunea structurală: aparatul preşedintelui
Codul funcţiei: - Nivelul funcţiei: Funcţie de demnitate publică
Conducătorul direct: Preşedintele raionului Conducătorul ierarhic superior:

Consiliul raional
Colaborarea internă:

-  cu şefii şi funcţionarii subdiviziunilor 
Consiliului raional,

-  cu aparatul Preşedintelui raional.

Colaborarea externă
-  cu autorităţile publice de nivelul I;
-  cu Administraţia Publică Centrală;
-  cu şefii Serviciilor descentralizate şi 

desconcentrate;
-  cu organizaţii, instituţii guvernamentale şi 

 neguvernamentale din ţară şi de peste hotare.
Scopul general al funcţiei: Asistă preşedintele raionului în administrarea treburilor publice 

ce ţin de promovarea politicilor agrare de dezvoltare economică şi atragerea investiţiilor în teritoriu.

Sarcinile de bază ale funcţiei
Sarcinile

1.

2.

3.

4.

5.

Reprezintă raionul în raporturile cu alte autorităţi publice, cu persoane 
fizice şi juridice din ţară şi străinătate în problemele ce ţin de domeniul 
investiţional, economic şi agrar.
Asigură elaborarea proiectelor deciziilor consiliului raional ce ţin de 
domeniul său de competenţă, participă la pregătirea materialelor aferente 
proiectelor de decizii, asigură executarea deciziilor adoptate, ce ţin de 
competenţa sa, prin intermediul subdiviziunilor consiliului raional 
subordonate lui.
Organizează, coordonează şi monitorizează activităţile care vizează 
domeniul agriculturii, economiei, ecologiei, atragerii investiţiilor şi 
implementării proiectelor investiţionale în raion.
Organizează, coordonează activităţile şi asigură elaborarea strategiilor de 
dezvoltare a raionului, programelor şi planurilor de acţiuni în domeniul 
investiţional, economic şi agrar pe termen lung, mediu şi scurt şi 
implementarea lor, prin intermediul subdiviziunilor subordonate;
Conduce şi organizează activitatea comisiilor raionale, grupurilor de lucru 
instituite pe problemele ce ţin de domeniul său de activitate. Contribuie la 
implicarea societăţii civile, asociaţiilor obşteşti în realizarea sarcinilor în 
domeniul social de interes raional. Este vicepreşedinte al Comisiei 
Raionale pentru Situaţii Excepţionale.______________________________

1.1. Reprezintă raionul în raporturile cu alte autorităţi publice, cu 
persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate în problemele ce ţin 
de domeniul investiţional, economic şi agrar

1.1.1. colaborează cu autorităţile publice locale de nivelul întâi în soluţionarea 
problemelor ce ţin de competenţa funcţiei;
1.1.2. contribuie la buna colaborare cu serviciile publice desconcentrate, în 
soluţionarea problemelor de interes raional, cum ar fi;

- Inspecţia pentru protecţia mediului Cimişlia;
______  Direcţia sanitar-veterinară, siguranţa şi calitatea produselor alimentare



de origine animală;
Direcţia supraveghere fitosanitară şi control semincier;
Secţia situaţii excepţionale Cimişlia;

- Agenţia de Dezvoltare Regională Sud, etc.
1.1.3. primeşte în audienţă persoane fizice şi juridice în orele stabilite, examinează 
petiţiile care vizează domeniul său de activitate, contribuie la soluţionarea 
problemelor expuse de petiţionari;
1.1.4. coordonează relaţiile de colaborare în domeniul investiţional, economic şi 
agrar, cu autorităţile publice ale UAT din străinătate cu care este înfrăţit raionul 
Cimişlia.
1.1.5. asigură elaborarea programelor, planurilor de activităţi de interes comun cu 
autorităţile UAT cu care este înfrăţit raionul Cimişlia;
1.1.6. coordonează şi informează prin intermediul specialiştilor, Consiliul 
Concurenţei despre ajutoarele de stat acordate de consiliul raional;

1.2. Asigură elaborarea proiectelor deciziilor consiliului raional ce ţin de 
domeniul său de competenţă, participă la pregătirea materialelor 
aferente proiectelor de decizii, asigură executarea deciziilor adoptate, 
ce ţin de competenţa sa, prin intermediul subdiviziunilor consiliului 
raional subordonate lui

1.2.1. asigură elaborarea proiectelor de decizii ale consiliului raional ce ţin de 
domeniul său de competenţă, le avizează, coordonează şi participă la pregătirea 
materialelor aferente proiectelor de decizii;
1.2.2. organizează, coordonează, întreprinde măsurile şi acţiunile ce se impun şi 
asigură executarea deciziilor consiliului raional care vizează domeniul său de 
activitate.
1.2.3. întocmeşte şi prezintă consiliului raional rapoarte, dări de seamă sau 
informaţii privind executarea deciziilor consiliului raional ce vizează domeniul său 
de activitate;

1.3. Organizează, coordonează şi monitorizează activităţile care vizează 
domeniul agriculturii, economiei, ecologiei, achiziţiilor publice, 
atragerii investiţiilor şi implementării proiectelor investiţionale în 
raion

îT S o rax
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1.3.1. coordonează, monitorizează şi controlează activitatea subdiviziunilor din 
subordinea consiliului raional, subordinate lui conform organigramei, după cum 
urmează:

-  Direcţia Economie şi Atragerea Investiţiilor;
-  Direcţia Agricultură şi Industrie Prelucrătoare;
-  Instituţia Publică ” Incubatorul de Afaceri Cimişlia”;
-  întreprinderea Municipală ”Servcom Cimişlia”;
-  întreprinderea Munucipală „Biroul de Proiectări, Prospecţiuni şi 

Servicii Cimişlia”
1.3.2. aprobă planurile de actrivitate ale subdiviziunilor subordonate, audiază 
rapoartele şi informaţiile şefilor acestor subdiviziuni privind activitatea lor şi a 
subdiviziunilor pe care le conduc şi propune soluţii privind îmbunătăţirea. 
activităţii;
1.3.3. monitorizează şi evaluează eficienţa activităţii subdiviziuniloK%d.m 
subordinea consiliului raional, subordinate lui. j f f  |
1.3.4. organizează şi coordonează activitatea comisiilor, grupurilor de lucru în care 
este preşedinte, repartizează sarcinile şi urmăreşte realizarea lor; A A Â 1
1.3.5. organizează, coordonează activităţile şi asigură efectuarea procedurimrfcţ&P 
achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări, întocmirea şi prezentarea rapoartelor 
privind achiziţiile efectuate;



1.4. Organizează, coordonează activităţile şi asigură elaborarea 
strategiilor de dezvoltare a raionului, programelor şi planurilor de 
acţiuni în domeniul investiţional, economic şi agrar pe termen lung, 
mediu şi scurt şi implementarea lor, prin intermediul subdiviziunilor 
subordonate.

1.4.1. organizează, coordonează activităţile şi asigură elaborarea Strategiilor de 
atragere a investiţiilor în infrastructura, economia şi agricultura raionului, 
Planurilor de acţiuni în domeniul investiţional pe termen lung, mediu şi scurt şi le 
prezintă consiliului raional spre aprobare;
1.4.2. organizează, coordonează activităţile şi asigură elaborarea Strategilor, 
Planurilor Strategice de dezvoltare socio-economică a raionului, Planurilor de 
acţiuni întru implementarea lor şi le prezintă consiliului raional spre aprobare;
1.4.3. organizează, coordonează activităţile şi asigură elaborarea Strategilor de 
dezvoltare a ramurilor economiei şi sectroului agrar ale raionului, Planurilor de 
acţiuni întru implementarea lor şi le prezintă consiliului raional spre aprobare;
1.4.4. coordonează şi monitorizează realizarea Planurilor de acţiuni întru 
implementarea Strategiilor şi procesul de evaluare privind implementarea 
Strategiilor;
1.4.5. întocmeşte şi prezintă consiliului raional rapoarte privind realizarea 
Strategiilor, Planurilor de acţiuni;
1.4.6. asigură efectuarea studiului de prioritizare a necesităţilor investiţionale ale 
raionului, întocmirea (modificarea, actualizarea) Listei proiectelor investiţionale 
necesar de implementat în raion şi o prezintă consiliului raional spre aprobare.
1.4.7. organizează, coordonează activităţile şi asigură elaborarea proiectelor 
investiţionale, notelor conceptuale, cererilor de finanţare şi altor documente 
aferente şi prezentarea lor potenţialilor finanţatori;
1.4.8. asigură elaborarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor investiţionale;
1.4.9. întocmeşte şi propune spre aprobare listele bunurilor şi serviciilor publice de 
interes raional pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat;
1.4.10. monitorizează realizarea contractelor de parteneriat public-privat în care 
consiliul raional participă în calitate de partener public;
1.4.11. întocmeşte şi prezintă rapoarte şi informaţii privind situaţia în domeniul 
economic şi agrar ale raionului atît consiliului raional cât şi autorităţilor publice 
centrale;

1.5. Conduce şi organizează activitatea comisiilor raionale, grupurilor de 
lucru instituite pe problemele ce ţin de domeniul său de activitate. 
Contribuie la implicarea societăţii civile, asociaţiilor obşteşti în 
realizarea sarcinilor de interes raional. Este vicepreşedinte al 
Comisiei Raionale pentru Situaţii Excepţionale.__________________

1.5.1. convoacă şi conduce şedinţele comisiilor, grupurilor de lucru, repartizează 
sarcinile membrilor;
1.5.2. asigură transparenţa deciziilor comisiilor, grupurilor de lucru respective, 
monitorizează realizarea hotărârilor (deciziilor) adoptate de acestea;
1.5.3. asigură întocmirea şi prezintă consiliului raional rapoarte (informaţii) 
privind activitatea comisiilor, grupurilor de lucru respective.
1.5.4. se implică în activitatea Comisiei Raionale pentru Situaţii Excepţionale.

Calificări profesionale
Studii superioare, preferabil în domeniul agrar, ecopfr 

publică.____________________________
Experienţă profesională în domeniul administraţiei publice, economiei,
Cunoştinţe -  cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

^ _cunoaşterea modului de funcţionare a auto;



-  cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, 
PowerPoint, Internet;

-  cunoaşterea limbii române/ruse la nivel avansat 
citit/scris/vorbi)

Abilităţi conducere, planificare, organizare, coordonare, instruire, control, 
lucru cu informaţia, comunicare eficientă, lucrul în echipă, 
utilizarea mijloacelor tehnice de birou etc.;

Atitudini/comportamente responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate faţă de idei 
noi, obiectivitate, loialitate, diplomaţie etc..;

Responsabilităţi răspunde de exercitarea atribuţiilor sale de serviciu stabilite 
în fişa postului, de lege şi Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a aparatului preşedintelui raionului; 
răspunde de organizarea şi eficienţa ativităţii subdiviziunilor 
subordonate lui, activitatea cărora o coordonează;

- răspunde de depistarea la timp a lacunelor existente în 
domeniul său de responsabilitate, în subdiviziunile 
subordonate lui şi întreprinderea măsurilor de înlăturare a 
acestora;
răspunde de examinarea în termen a petiţiilor ce ţin de 
domeniul său de activitate;
răspunde de sporirea permanentă a competenţei sale 
profesionale.

împuterniciri poate solicita şi primi informaţii, rapoarte, dări de seamă de 
la funcţionarii din subdiviziunile subordonate lui; 
propune chestiuni pentru a fi examinate în şedinţele 
consiliului raional;
propune soluţii pentru ameliorarea situaţiei în diferite 
domenii pentru optimizarea activităţii în cadrul autorităţii 
publice.

Ponderea ierarhică Vicepreşedintelui raionului i se supun:
-  Şeful Direcţiei Economie şi Atragearea Investiţiilor;
-  Şeful Direcţiei Agricultură şi Industrie Prelucrătoare;
-  Instituţia Publică “Incubatorul de Afaceri Cimişlia”;
-  ÎM „Biroul de Proiectări, Prospecţiuni şi Servicii Cimişlia”
-  întreprinderea Municipală “ServCom Cimişlia”.

Cui îi raportează titularul 
funcţiei

Preşedintelui raionului, consiliului raional

Pe cine îl substituie Preşedintele raionului
Cine îl substituie Vicepreşedintele raionului
Altele

întocmită de:
Nume, prenume Funcţia Semnăturab Data

O lă re s c u  M ih a il P re ş e d in te le  ra io n u lu i

Vizată de:
Nume, prenume Subdiviziunea resurse 

umane / funcţia publică
Semnătura

^  /n /7  Vi
•// *
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Adusă la cunoştinţa titularului funcţiei:
N um e, prenum e Sem nătura D ata
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