
Anexd la Dispozilia preSedintelui rlui (lngheni

Nr. soo-o2 ,/s- ,2,

din ,t5. l/. TotZ

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

cu sediul in mun. Ungheni, str. Na{ionall Nr. 11, anun{i concurs pentru ocuparea
func{iei publice de execu{ie vacante specialist principal in cadrul Secfiei
Administrafie PublicI, Aparatul preqedintelui raionului.

Atributiile de bazi ale functiei:
inregistrarea qi remiterea spre executare a documentelor intrate din instituliile
ierarhic superioare qi institutiilor din raionul Ungheni;
Inregistrarea qi expedierea documentelor(scrisorilor) de ieqire in adresa
instituliilor ierarhic superioare qi instituliilor din raionul Ungheni;
Evidenla qi remiterea spre executare a dispoziliilor cu character normative,
emise de c6tre Pre$edintele raionului;
inregistrarea, evidenla qi remiterea spre executare a petiliilor;
Inregistrarea qi remiterea r[spunsurilor la petilii;
Asigurarea accesului liber la informalie.

Bibliografi a concursului :

Constitutia Republicii Moldova;
Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006, cu privire la administralia publicS localS;
Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008, cu privire la funclia publicl qi statutul
funclionarului public ;

Codul administrativ al RM ;

Legea privind accesul la informalie Nr. 982 din 11.05.2000;

Persoanele care vor manifesta dorinla de a participa la concurs, este necesar
sd aibd studii superioare in domeniu, sd fie cetdlean al Republicii Moldova, sd
posede limba de stat, sd aibd abilitIli de utilizare a computerului (programele
WORD, EXCEL, INTERNET).

La concurs urmeaz6 a fi prezentate urmdtoarele documente:
- formularul de participare la concursl
- copia buletinului de identitate ce conJirmard cetdlenia Republicii Moldova;
- copiile diplomelor de sludii Si ale certiJicatelor de absolvire u cursurilor de
perfeclionare

p r ofe s io n ald Si/s a u sp e ci alizar e ;
- copia carnetului de muncd;
- cazierul judiciar

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintd
impreund cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea 1or.

Data limitd de depunere a documentelor - 05.12.2022. Documentele se

prezinti la comisia de organizare a concursului pe adresa: mun. Ungheni, str.
Naliona16 Nr. 11, bir. Nr. 9. Telefon de contact: (0 6)2 25 e4.
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Preqedinte Ghenadi MITRIUC


