
  

Anunț - funcție publică de execuție vacantă 
  

                                                                                                                     

 

       Primăria municipiului Străşeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de 

execuție  vacante de  specialist principal ( construcții, gospodărie comunală și drumuri) 

 

 Scopul general al funcţiei: 

          - Asigură realizarea în teritoriul administrativ a politicii de stat în domeniul amenajării 

teritoriului şi construcţiilor; 

   

Sarcinile de bază: 

         1. Participarea la activitatea comisiilor pentru dezvoltarea, reconstrucţia şi construcţia 

localităţii, inclusiv recepţia obiectelor finalizate. 

       2. Stabilirea nivelului calitativ ce trebui realizat prin proiectare şi execuţie pe baza 

documentelor normative, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate. 

      3. Asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii (reparaţii).  

      4. Monitorizarea şi controlul periodic ale activităţilor de furnizare, prestare a serviciilor 

publice de gospodărie comunală în conformitate cu actele normative . 

 

 Condiţiile de participare la concurs: 

Condiţii de bază – 

·   deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

·   posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv 

în limitele stabilite de lege;  

·   are capacitate deplină de exerciţiu; 

.   are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respective;  

·   nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;  

·   în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul 

individual de muncă pentru motive disciplinare; 



·   nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; 

·   nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca 

pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a 

dispus această interdicţie. 

Condiţii specifice - 

§   studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul construcţiilor, amenajării teritoriului 

sau arhitecturii și urbanismului, preferabil cursuri de perfecţionare profesională în domeniu   

(responsabil tehnic, devizier). 

§  2 ani  experiență profesională în domeniu 

§  cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet, WinSmeta și alte 

programe); 

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare 

obiectivitate, spirit de inițativă, disciplină în muncă, lucru cu informația capacitatea de a 

comunica verbal și în scris,să expună clar și concis informațiile. 

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, 

imparţialitate, comunicare eficientă. 

                                                                                                 

 Persoanele interesate vor depune personal Dosarul de concurs, care conţine: 

 a) formularul de participare; 

 b) copia buletinului de identitate; 

 c) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare 

profesională și/sau de specialitate; 

 d) copia carnetului de muncă;   

 e) certificatul medical; 

f) cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere; 

  

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

cu  documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

  

      Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 04 februarie 2021, ora 17.00, pe 

adresa: mun. Străşeni,  str. M. Eminescu, nr. 32, în biroul  3. 

Persoana de contact: Radu Svetlana tel. 0-237-2-29-47. 



   

 Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de specialist 

principal în construcții, gospodărie comunală și drumuri    

 

-      Constituţia Republicii Moldova 

           -      Codul administrativnr.116/2018 

-      Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea  administrativă   

-      Legea nr. 436/ 2006 privind administraţia publică locală  

-      Legea nr.982/ 2000 privind accesul la informație 

           -     Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

           -     Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public  

           -    Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale 

 -    Hotărîrea Guvernului  nr.201/2009  privind  punerea în aplicare a prevederilor  Legii 

nr.158-XVI din 04 iulie 2008   

  -    Legea nr.721/ 1996 privind calitatea în construcţii 

 -    Legea nr.835/ 1996 privind principiile urbanismului şi amenajarea teritoriului 

 -    Legea nr.209/2016  privind deşeurile   

-     Legea nr.591/ 1999 cu privire la spaţiile verzi al   localităţilor urbane şi rurale 

-     Legea nr.1402/2002  privind serviciile publice şi gospodărie comunală 

-     Legea nr.303/2013 privind serviciul de alimentare cu  apă și de canalizare   

-     Legea nr.913/2000 condominiului în fondul locativ 

-     Legea drumurilor nr.509/ 1995   

          -   Hotărîrea Guvernului nr.285 /1996 despre aprobarea Regulamentului privind recepţia 

construcţiilor şi instalaţiilor aferente 

  

   

  


