
 

PREŞEDINTELE RAIONULUI UNGHENI 

 

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: 

specialist principal în cadrul Secţiei juridice şi resurse umane,  

Aparatul preşedintelui raionului 

 

 

   Atribuţiile de bază: 

- participarea la elaborarea strategiei şi politicii de personal; 

- participarea la elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a aparatului preşedintelui 

raionului şi subdiviziunilor consiliului raional; 

-  elaborarea în baza legilor şi altor acte normative a procedurilor de personal cu privire la planificarea 

resurselor umane, selectarea candidaţilor pentru funcţiile/posturile de muncă vacante, angajarea şi 

integrarea noilor angajaţi, evaluarea şi remunerarea muncii, dezvoltarea profesională, promovarea în 

funcţie, sancţionarea, eliberarea din funcţie a personalului; 

-  elaborarea, în comun cu şefii de subdiviziuni, a descrierilor posturilor de muncă şi stabilirea, în baza 

lor, a criteriilor de selectare a candidaţilor pentru posturile de muncă; 

- identificarea în comun acord cu şefii direcţiilor, secţiilor, serviciilor, a necesităţilor de instruire a 

personalului; 

- elaborarea proiectelor de dispoziţii şi perfectarea documentelor necesare cu privire la personalul scriptic; 

- asigurarea eficientă a achiziţiilor pentru necesităţile beneficiarului; 

- elaborarea, sau, după caz, coordonarea elaborării documentaţiei privind organizarea achiziţiilor publice. 

 

   Bibliografia concursului: 
1. Codul muncii al Republicii Moldova; 

2. Codul administrativ al RepubliciiMoldova; 

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

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

5. Legea  privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar Nr. 270 din 23.11.2018; 

6. Hotărîrea Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii Nr. 158-XVI din 4 iulie 

2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public Nr. 201 din  11.03.2009; 

7. Legea privind achiziţiile publice Nr. 131 din 03.07.2015;  

8. Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru 

în domeniul achizițiilor publice Nr. 10 din 20.01.2021. 

 

   Persoanele care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, este necesar să aibă studii superioare 

juridice/economice, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat, să aibă 1 an de 

experienţă profesională în domeniu, să aibă abilităţi de utilizare a computerului (programele WORD, 

EXCEL, INTERNET). 

   La concurs urmează a fi prezentate următoarele documente: 

- formularul de participare la concurs; 

- copia buletinului de identitate care confirmară 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. 

   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele 

originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

   Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului în decurs de 15 de zile calendaristice 

din ziua publicării pe portalul: cariere.gov.md, pe adresa: or Ungheni, str. Naţională, Nr. 11, bir. 09.  

   Lista candidaţilor admişi la concurs se va plasa pe pagina web: www.crungheni.md şi pe panoul 

informaţional al Consiliului raional Ungheni. 

 

 

 

 

Preşedintele raionului Ungheni,                              Ghenadi Mitriuc 


