
A N U N Ţ  
cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea  

funcţiilor vacante în cadrul Institutului Național de Standardizare 
 

Informaţia necesară: 
 

1. Denumirea persoanei juridice: Institutul Național de Standardizare (INS)  
 
2. Sediul persoanei juridice: mun. Chişinău, str. E. Coca, 28. 
 
3. Denumirea subdiviziunii/funcției vacante 

Departamentul dezvoltare, comunicare și relații internaționale 

Funcţia vacantă   -   specialist coordonator 
 

Scopul general al funcţiei: 
Promovarea activității de standardizare și asigurarea vizibilității și transparenței în activitatea INS la nivel național, 

european și internațional prin intermediul gestionării paginii web a INS, a paginilor de pe rețelele de socializare și a altor 
instrumente bazate pe web (YouTube, ISSUU, MailChimp etc.), precum și organizarea participării INS la diverse 
evenimente naționale sau internaționale și organizarea evenimentelor din cadrul INS. 
 

Atribuții: 
1. Asigurarea vizibilității și transparenței în activitatea INS la nivel național și internațional prin intermediul 

gestionării paginii web a INS, a paginilor de pe rețelele de socializare și a altor instrumente bazate pe web. 
2. Asigurarea participării INS la diverse evenimente naționale sau internaționale și organizarea evenimentelor din 

cadrul INS, inclusiv în ceea ce ține de stabilirea și menținerea relațiilor de colaborare cu instituțiile de învățămînt. 
3. Gestionarea și organizarea corespondenței departamentului. 
4. Participarea la promovarea sistemului naţional de standardizare. 

 
4. Cerințe obligatorii:  
Studii: superioare, de licenţă în domeniul relațiilor internaționale, administrare publică sau în alte domenii similare. 
Cunoştinţe: 
- Cunoaşterea principiilor standardizării naţionale, europene şi internaţionale; 
- Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul standardizării; 
- Cunoaşterea limbii de stat, rusă și engleză;  
- Bune cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet (inclusiv gestionarea conturilor 

instituției de pe diverse rețele de socializare etc.) 
 

Abilităţi:  
Abilități de planificare, organizare, analiză şi sinteză a informației, elaborare a documentelor și comunicare. 

 
5. Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă electronică: Scrisoare de motivație și Curriculum Vitae 

(CV). 

6. Termenul limită de depunere a CV pentru participarea la concurs este -  29 august 2014, orele 16.00 

 7. Adresa poştală a INS – str. E. Coca, 28, (bl.1), MD-2064, mun. Chişinău  
 Persoane de contact: 
 Anastasia Pîslari, șef departament, Departamentul dezvoltare, comunicare și relații internaționale. 
 telefon – 022 905 340 

      e-mail – anastasia.pislari@standard.md  
 

Concursul pentru ocuparea funcției vacante se va desfășura în 2 etape: 
1) Analiza și selectarea CV; 
2) Interviu, după caz, poate fi solicitată elaborarea unui comunicat pentru a analiza abilitatea de a expune informația. 

 
Informaţia despre candidații admiși și data/ora interviului  va fi adusă la cunoştinţa fiecărui candidat admis prin 

intermediul poștei electronice sau telefon.  
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A N U N Ţ  
cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea  

funcţiilor vacante în cadrul Institutului Național de Standardizare 
 

Informaţia necesară: 
 

1. Denumirea persoanei juridice: Institutul Național de Standardizare (INS) 
 
2. Sediul persoanei juridice: mun. Chişinău, str. E. Coca, 28. 
 
3.  Denumirea subdiviziunii/funcției vacante 

Departamentul dezvoltare, comunicare și relații internaționale 

Funcţia vacantă   -   specialist principal relații publice  
 

4. Scopul general al funcţiei: 
Sporirea nivelului de conștientizare al publicului larg referitor la importanța și beneficiile activității de standardizare 

naționale, europene, internaționale și regionale. 
 

Sarcini de bază: 
1) Elaborarea conținutului materialelor informaționale şi înaintarea propunerilor referitoare la modul de prezentare a 

informației către subdiviziunea responsabilă de editarea materialelor informaționale (buletine informative, broșuri, pliante și 
altele). 

2) Acumularea, generalizarea şi analiza informaţiei din ţară şi străinătate despre posibilităţile de promovare a activității 
de standardizare în scopul creșteri gradului de conștientizare a importanței standardizării și sporirii gradului de implicare a 
diverselor părți interesate în activitatea de standardizare și identificarea subiectelor care urmează a fi abordate în cadrul 
materialelor informaționale. 

3) Participarea la pregătirea materialelor necesare pentru organizarea conferințelor de presă, vizite de informare etc. 
4) Participarea la desfăşurarea acţiunilor de publicitate în masă pentru promovarea activității de standardizare și a 

imaginii INS. 
5) Asigurarea publicării informației privind activitatea INS și domeniile de activitate a acestuia, precum și privind 

activitatea de standardizare națională, europeană, internațională și regională. 
 

5. Cerințe obligatorii :  
Studii: Superioare, de licenţă, în domeniul infrastructurii calității sau alte domenii similare. 

 

Cunoştinţe: 
- Cunoaşterea principiilor standardizării naţionale, europene şi internaţionale; 
- Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul standardizării; 
- Cunoaşterea limbii de stat, rusă și engleză; 
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point şi Internet. 

 
Abilităţi:  
Abilități: analiză şi sinteză a informației, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare și comunicare eficientă. 

 
5. Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă electronică: Scrisoare de motivație și Curriculum Vitae 

(CV). 

6. Termenul limită de depunere a CV pentru participarea la concurs este -  29 august 2014, orele 16.00  

 7. Adresa poştală a INS – str. E. Coca, 28, (bl.1), MD-2064, mun. Chişinău  
 Persoane de contact: 
Anastasia Pîslari, șef departament, Departamentul dezvoltare, comunicare și relații internaționale. 
  telefon – 022 905 340 
  e-mail – anastasia.pislari@standard.md 
  
Concursul pentru ocuparea funcției vacante se va desfășura în 2 etape: 

1) Analiza și selectarea CV; 
2) Interviu, după caz, poate fi solicitată elaborarea unui comunicat pentru a analiza abilitatea de a expune informația. 

 

Informaţia despre candidații admiși și data/ora interviului  va fi adusă la cunoştinţa fiecărui candidat admis prin 
intermediul poștei electronice sau telefon.  
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