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DISPOZITIE nr» _
Din icu+ucutw 2020

Cu privire la anuntarea conscursului pentru 
ocuparea functiei publice vacante

Avind in vedere Regulamentul cu privire la ocuparea functiei publice prin 
concurs, aprobat prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 
martie 2009 „privind punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 158 -CVI din 04 
iulie 2008,, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 29 (1) lit.c), 32 (1), (3) din Legea privind administrafia publica 
locala nr. 436-XVI din 28.12.2006, DISPUN:

1. Se anunta cuncurs pentru ocuparea functiei publice vacante de specialist al 
Primariei or. Causeni

2. Se aproba textul anuntului pentru ocuparea functiei vacante de specialist ce 
urmeaza a fi plasat pe pagina WEB si pe panoul informativ a Primariei or. Causeni 
(conform anexei).

3. Prezenta Dispozitie se aduce la cunostinta subiectilor interesati prin plasarea pe 
pagina WEB si prin intermediul mijloacelor de informare in masa si afisare

Anatolie DONTU



Anexa 1
la Dispozipa primarului or.Cau§eni 
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A N U N T
Э

Primaria or.Cau§eni, avind in vedere funcfia publica vacanta de specialist, in baza 
Legii cu privire la funcjia publica §i statutul funcfionarului public nr.l58-XVI din 04 iulie 
2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum §i Regulamentul cu privire la 
ocuparea funcfiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotarirea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare

a n u n t AЭ

I Concurs pentru ocuparea funcpei publice vacante de specialist in problemele perceperii 
fiscale din cadrul primariei or.Causeni.

II. Scopul general al functiei; Administrarea impozitelor si taxelor locale

III. Sarcinile de baza:
• Colectarea in teritoriu a impozitelor locale;
• Asigurarea evidentei complete si integrale a tuturor contribuabilor.
• Intocmirea darilor de seama privind achitarea impozitelor si a taxelor locale

IV. Conditiile pentru participare la concurs:
delinerea cetaleniei Republicii Moldova;

- dispunerea de capacitate deplina de exercipu;
neatingerea varstei necesare ob|inerii dreptului la pensie pentru limita de varsta;

- lipsa antecedentelor nestinse;
- nu este privat de dreptul de a ocupa funcpi publice;
- cunoa§terea limbii de Stat;
- poseda studii necesare prevazute pentru ocuparea functiei publice respective; 

indepline§te cerintele specifice pentru ocuparea funcliei publice respective; 
cuno§tin|e de operare la calculator;

- este apt din punct de vedere a sanatapi pentru exercitarea funcpei publice.
V. Cerinte speciale fata de candidati:

Studii:
- absolvite cu diploma de licenfa sau echivalenta in domeniul dat.

Experienta profesionala:
- prioritate vor avea candidatii cu experienta in domeniu.

Cuno§tin|e:
- cultura generala;
- nivel inalt de cuno§tinle profesionale actualizate cu regularitate;



- cunoa§terea principiilor de activitate a autoritatilor publice;
- cunostinte de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet.

Abilitap:
- gindire ordonata, tact §i pricepere in munca cu oamenii, perseveren|a, rezisten|a la 

stres, adaptabilitate la si Шар i noi, capacitatea de a planifica activitatea §i utilizarea 
eficienta a timpului;

- abilitatea de a comunica oral §i scris, de a lucra cu documentele, de a intocmi 
rapoarte, pregati informapi, planuri.

Aptitudini:
de organizare, de elaborare a documentelor, de analiza §i sinteza, de comunicare, 

flexibilitate, discipline, tendinta spre dezvoltare profesionala continue.
VI. Documentele ce urmeaza a fi prezentate;

a) Formularul de participare.
b) Copia buletinului de identitate.
c) Copia actelor de studii.
d) Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecponare profesionala pentru 

ultimii 3 ani, daca sunt.
e) Copia (extrasul) cametului de munca.
f) Cazierul judiciar (se prezinta de invingatorul concursului).

VII. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs -  24 ianuarie 
2020- 14 februarie 2020, ora 17:00.
VIII. Locul depunerii documentelor: Primaria or. Cau§eni (or. Сащет, str. M.Radu nr.S') 
biroul nr. 4; telefon de contact -  (243) 2 3203;
IX. Persoana responsabila de oferirea informatiilor suplimentare si primirea documentelor
: Vasluian Maria, responsabil resurse umane primaria Cau§eni.
NOTA’.Copiile documentelor prezentate pot fi  autentificate de notar sau se prezinta impreuna cu 
documentele originate pentru a verifca veridicitatea lor.

Cazierul judiciar va f i  inlocuit cu declarafie pe proprie raspundere. Candidatul are 
obligapa sa completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar in termen de 
maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fast declarat invingator, sub sancp’unea 
neemiterii actului administrate de numire.
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