
Inspector principal Secția controlul calității 

Domeniu de activitate:  

Controlul calității 

Denumire funcție publică vacantă/Subdiviziune: 

Inspector principal Secția controlul calității 

Data-limită de depunere a documentelor: 

19.06.2019 

Unități disponibile: 

2 

Scopul şi sarcinile de bază ale funcției publice vacante, conform fişei postului: 

 Scopul general al funcţiei:   
 
Realizarea auditelor de calitate în scopul executării misiunii Autorității Aeronautice 
Civile. 
 
Sarcinile de bază:  
1 Efectuarea auditelor de calitate a activităților subdiviziunilor autorității. 
1.1  Elaborarea/actualizarea procedurilor privind auditul intern realizat în conformitate 
cu cerințele și standardele aplicabile;  
1.2 Elaborarea/actualizarea listelor de verificare relevante domeniilor auditate; 
1.3 Efectuarea continuă a auditelor activităților exercitate de subdiviziuni/evaluarea 
neconformităților constatate și supravegherea realizării măsurilor corective; 
1.4 Elaborarea propunerilor de perfecționare a proceselor, precum și monitorizarea 
implementării acestora. 
 

2 Efectuarea auditelor de calitate în procesul de certificare a agenților aeronautici. 
2.1  Elaborarea/ actualizarea procedurilor privind auditul extern realizat în conformitate 
cu cerințele și standardele aplicabile;  
2.2 Elaborarea/actualizarea listelor de verificare relevante domeniilor auditate; 
2.3 Participarea la inspecțiile efectuate în procesul de certificare/controlul conformității 
cu cerințele aplicabile; 
2.4 Evaluarea acțiunilor corective și planurilor de implementare propuse de agenții 
aeronautici. 

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare şi de primirea 

documentelor: 

Alexandru Gardașevici 

Telefon: 022-823621 



E-mail: 

Alexandru.gardasevici@caa.gov.md 

Web site: 

www.caa.md 

Raion, oraș: 

Chișinău, CHIŞINĂU 

Adresa: 

2026 bd. Dacia, nr. 80/2 

Tip de angajare: 

Pe perioada concediului parțial plătit al angajatului pentru întreținerea copilului până la 
vârsta de 3 ani 

Condițiile de participare la concurs: 

La o funcție publică vacantă poate candida persoana care îndeplinește următoarele 
condiții: 

• deține cetățenia Republicii Moldova; 

• dispune de capacitatea deplină de exercițiu; 

• cunoaște limba de stat, rusă și engleză; 

• nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

• în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. 

a) şi b) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive 

disciplinare; 

• nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; 

• nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită 

activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței 

judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție; 

• nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă 

dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate; 

• îndeplinește cerințele specifice pentru ocuparea funcției. 

Cerințe specifice pentru participare la concurs: 

Studii: Superioare, absolvite cu diplomă de licență; 
 
Experiență profesională:  
Experiența profesională în domeniul calității constituie un avantaj 
 
 



Abilități: 

• analiza informației, 

• planificare strategică și funcțională,  

• organizare și luare a deciziilor, 

• analiză și sinteză,  

• comunicare eficientă  

• aplanare a situațiilor de conflict. 
 

Cunoștințe: 

• Legislația națională 

• Legislația internațională și a Uniunii Europene 

• Sistemul de calitate și standardele internaţionale ISO 9000 

• Limba rusă şi engleză (nivel necesar pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu) 

• Utilizator PC: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet. 

Documente ce urmează a fi prezentate: 

• formularul de participare (Anexa nr. 1);  

• buletin de identitate; 

• copia diplomei de studii/suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii 

eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să 

prezinte Certificatul de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către 

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării); 

• documentul ce atestă cunoașterea unei limbi de circulaţie internațională (engleza, 

franceza, germana, spaniola, italiana) la nivelul stabilit în cerințele specifice pentru 

ocuparea funcției; 

• copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de 

specializare; 

• copia carnetului de muncă1; 

• documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti; 

• cazierul judiciar2; 

• acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 2). 

__________________________________________________________________ 

1 Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă 

împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în 

care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se 

aplică la data desfăşurării interviului concursului, sub sancţiunea respingerii 

dosarului de concurs.  
2 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest 

caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul 

documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost 

declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire 



 

Modalitatea de depunere a documentelor: 

Prin poștă, email sau personal. 

Bibliografia concursului: 

• Constituția Republicii Moldova;  

• Regulamentul de organizare şi funcționare structurii și efectivului – limită ale 

Autorității Aeronautice Civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

nr. 133 din 27.02.2019. 

• Acte normative în domeniul serviciului public și în domeniul de specialitate: 

• Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcționarului public; 

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

• Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale; 

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

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

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

• Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017; 

• Codul aerian al Republicii Moldova nr. 301 din 21.12.2017; 

• Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi statutul 

funcționarului public;  

• Hotărârea Guvernului nr. 831 din  20.08.2018 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene 

• Hotărârea Guvernului nr. 134 din 27.02.2019 cu privire la aprobarea 

Regulamentului de stabilire a cerințelor și procedurilor administrative referitoare la 

certificatele de controlor aerian 

• Hotărârea Guvernului nr. 653 din 11.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului 

privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri 

• RAC 47 Imatricularea aeronavelor civile 

• RAC CAW Navigabilitatea continuă 

• RAC LS Inchirieri de aeronave 


