
 

Proiect 

 

CONSILIUL  RAIONAL UNGHENI  

 

DECIZIE  

 

Nr. ______________                          din _____________2020 

 

Cu privire la asigurarea interimatului funcţiei de şef Secţie cultură şi turism 

şi aprobarea textului anunţului cu privire la concurs 

 

 
 
    În baza art. 43 alin. 1) lit. n) al Legii Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; 
art. 28 alin.. 1) lit. a), art. 29, art. 49 alin.alin. 1-3), alin.alin. 4¹-5) al  Legii Nr. 158 din 04.07.2008 cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; 
art. 19 alin. 12) al Legii contabilităţii Nr. 113 din 27.04.2007;  
conform prevederilor Anexei Nr. 1 la Hotărîrea Guvernului Nr. 201 din 11.03.2009, privind punerea în 
aplicare a prevederilor Legii Nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public; 
avînd in vedere vacanţa funcţiei de şef Secţie cultură şi turism începînd cu 02.03.2020, 

 

Consiliul raional Ungheni 

 

D E C I D E : 

 

 

1. Interimatul funcţiei de şef Secţie Cultură şi Turism îl va asigura dl Vadim Pîslaru, 

specialist principal Secţie cultură şi turism, începînd cu data de 02.03.2020 şi pînă la numire 

în funcţie a şefului Secţiei cultură şi turism.  

2. Se acordă dlui Vadim Pîslaru dreptul de prima semnătură pe documentele de casă, bancare 

şi de decontare pe toată perioada asigurării interimatului funcţiei de şef Secţie cultură şi 

turism. 

3. Se aprobă textul anunţului cu privire la concurs conform anexei la prezenta decizie. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Ghenadi Mitriuc, preşedintele 

raionului. 

 

 

      Preşedintele şedinţei                             ______________________ 

 

Contrasemnează: 

 

Secretar al consiliului raional,                         Rodica LIŢCAN 

 

Şef SJRU,                                                         Irina TOADER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă la Decizia Consiliului raional Ungheni 

Nr.______________ 

din__________2020 

 

CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI 

 

cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11,  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei 

publice de conducere vacante -  şef Secţie cultură şi turism 

 

Atribuţiile de bază ale funcţiei: 

- conduce activitatea secţiei şi o reprezintă în raporturi cu persoane fizice şi juridice; 

- realizează politica statului în domeniul culturii şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel 

teritorial, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale; 

- stabileşte sarcinile, funcţiile, şi competenţele salariaţilor secţiei; 

- aprobă deciziile comisiilor de atestare a: personalului de specialitate din biblioteci, cadrelor 

didactice din instituțiile de învățămînt artistic extrașcolar, colectivelor artistice de amatori; 

- emite ordine şi dispoziţii, elaborează acte normative în limitele competenţei sale; 

- poartă răspundere pentru utilizarea eficientă a mijloacelor financiare bugetare şi 

extrabugetare. 

 

Bibliografia concursului: 

1. Legea cu privire la administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006 

3. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public Nr. 158 din 04.07.2008 

5. Legea culturii Nr. 413 din 27.05.1999 

6. Legea privind protejarea patrimoniului cultural imaterial Nr. 58 din 29.03.2012 

7. Legea monumentelor de for public Nr. 192 din 30.09.2011 

9. Legea muzeelor Nr. 1596 din 27.12.2002 

10. Legea cu privire la biblioteci Nr. 286 din 16.11.1994 

11. Strategia de dezvoltare a culturii „CULTURA 2020” 

 

   Persoana care va manifesta dorinţa de a participa la concurs trebuie să fie cetăţean al 

Republicii Moldova, să aibă studii superioare, să posede limba de stat, să aibă 3 ani de 

experienţă profesională în domeniu, să aibă abilităţi de utilizare a computerului.          

    

   La concurs urmează a fi depuse următoarele documente : 

- formularul de participare la concurs; 

- copia buletinului de identitate care confirmă cetăţenia Republicii Moldova; 

- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare 

profesională şi/sau specializare; 

- copia carnetului de muncă; 

- cazierul judiciar/declaraţia pe propria răspundere.           
   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu 

documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

   Termenul de depunere a documentelor este de 15 zile calendaristice din ziua publicării 

anunţului. Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului pe adresa: or. 

Ungheni, str. Naţională Nr. 11, bir. Nr. 08. Telefonul de contact: (0236)26140, mob. 

067434161. 

 

 

 

 

Secretar,                 Rodica Liţcan 


