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DISPOZIŢIE nr. 02/1-7- /O  
din 2021

Cu privire la anunţarea concursului 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Avînd în vedere funcţia publică vacantă de specialist al primăriei or. 
Căuşeni,

în conform itate Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin 
concurs, aprobat sub form ă de Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului Republicii 
M oldova nr. 201 din 11.03.2009,

în tem eiul art. 29(1) lit. с), art. 32(1) din Legea privind administraţia publică 
locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, DISPUN:

1. Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist al 
prim ăriei or. Căuşeni.

2. Se aprobă textul anunţului cu privire la condiţiile desfăşurării concursului 
pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist al primăriei or. Căuşeni, 
conform  anexei.

3. Prezenta Dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin plasare pe pagina 
web a prim ăriei oraşului Căuşeni şi includerii în  Registrul de Stat al 
Actelor Locale.

Prim arul or. Ci Anatolie Dontu

Ex. N. Mungiu 
Tel. 0243-23203

mailto:primaria@causeni.org


Anexă
la dispoziţia nr. 02/1-7- Ю  

din 2021

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante

Având în vedere funcţia publică vacantă de specialist, în baza Legii cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158- XVI din 04 iulie 2008, cu 
modificările şi com pletările ulterioare, precum  şi Regulamentul cu privire la 
ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii M oldova nr. 201 din 11 martie 2009, cu m odificările şi completările 
ulterioare, Prim ăria oraşului Căuseni
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ANUNŢĂ CONCURS PENTRU FUNCŢIA PUBLICĂ VACANTĂ:

Specialist

1. Denum irea autoriţăţii publice: prim ăria oraşului Căuşeni
2. Sediul autorităţii: or. Căuseni, str. M .Radu,

5 5 "  "

3. Scopul general al funcţiei:

contribuie la asigurarea jurid ică a activităţii primăriei oraşului Căuşeni şi a 
Consiliului orăşenesc, respectarea legislaţiei în activitatea acestora, participă la 
efectuarea şi exam inarea expertizei la proiectele de acte administrative emise de 
primarul oraşului, Consiliul orăşenesc, realizează atribuţiile ce-i revin în primăria 
or. Căuseni.
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4. Sarcinile de bază:
• Analizarea, generalizarea şi ghidarea m etodologică a acţiunilor primăriei 

or. Căuşeni şi Consiliului orăşenesc în domeniul practicii juridice referitoare 
la procedura de executare a documentelor ce ţin de activitatea acestora;
• Reprezentarea intereselor primarului oraşului, Consiliului orăşenesc în 
instanţele de judecată.
• Participarea la procesul de elaborare/ avizare a proiectelor de documente şi 
acte administractive, emise de către primarul oraşului, Consiliului orăşenesc.
• A sigurarea consultaţiilor juridice şi întocm irea informaţiilor, scrisorilor şi 
răspunsurilor cu caracter juridic.

5. Condiţiile pentru participare la concurs:

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
- dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;



- neatingerea vârstei de 63 de ani;
- lipsa antecedentelor nestinse;
- nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

- cunoaşterea limbii de stat;
- posedă studii necesare prevăzute pentru ocuparea funcţiei publice 
respective;
- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice 

respective;
- cunoştinţe de operare la calculator;

- este apt din punct de vedere a sănătăţii pentru exercitarea funcţiei publice.

6. Cerinţe speciale faţă de candidaţi:

Studii:

- absolvite cu diplom ă de licenţă sau echivalentă în dom eniul dat.

Experienţă profesională:

- prioritate vor avea candidaţii cu experienţă în domeniu.

Cunoştinţe:

- cultură generală;
- nivel înalt de cunoştinţe profesionale actualizate cu regularitate;
- cunoaşterea principiilor de activitate a autorităţilor publice;

- cunoştinţe de operare la calculator: W ord, Excel, PowerPoint, Navigare 
Internet.

Abilităţi:

- gândire ordonată, tact şi pricepere în m unca cu oamenii, perseverenţă, 
rezistenţă la stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de a planifica 
activitatea şi utilizarea eficientă a timpului; - abilitatea de a comunica oral şi 
scris, de a lucra cu documentele, de a întocmi rapoarte, pregăti informaţii, 
planuri.

Aptitudini:

- de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de 
comunicare, flexibilitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională 
continuă.

7. Docum entele ce urmează a fi prezentate:

a) Form ularul de participare.

b) Copia buletinului de identitate.

c) Copia actelor de studii.



d) Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională 
pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.

e) Copia (extrasul) carnetului de muncă.

f) Cazierul jud iciar (se prezintă de învingătorul concursului).

8 . Term enul limită de depunere a docum entelor pentru participare la 
concurs -  08.02.2021, ora 17:00, inclusiv. -

9. Locul depunerii documentelor:

Prim ăria or. Căuşeni (or. Căuşeni, str. M .Radu nr.3) 

anticamera ; telefon de contact -  (243) 2 22 33;

10. Persoana responsabilă de oferirea inform aţiilor suplimentare şi primirea 
documentelor:

M ungiu N atalia, responsabil resurse umane prim ăria Căuşeni.

N O TĂ :Copiile docum entelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se 
prezintă îm preună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
Cazierul judiciar va fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. Candidatul are 
obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în 
term en de m axim  10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, 
sub sancţiunea neem iterii actului administrativ de numire.

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de 
specialist

Constituţia Republicii M oldova

• Acte norm ative în  dom eniul serviciul public

- Legea nr.l58-X V I din 4 iunie 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

• Acte norm ative în  dom eniul administraţiei publice locale

- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind adm inistraţia publică locală

- Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

• Acte norm ative în dom eniul de specialitate

- Codul Adm inistrativ al Republicii M oldova

- Codul civil al RM

- Codul de procedură civilă

- Codul Contravenţional


