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Republica Moldova

PRIMARUL
municipiului Orhei
MD-3500, mun. Orhei, str. V.Mahu, 160

tel: +373 235 22767;

fa"x: +373 235 20378
primaria@orhei.md
email:
www.orhei.md

DISPOZITIE

fu ?5 2a22

nr.

-/57

Cu privire la desfEqurarea concursului

in temeiul art.l0, 118-121, 124, 126-128 din Codului Administrativ al Republicii
Moldova; art.29 gi 32 din Legea privind administralia publicl locald nr.436-XVI din
28.12.2006, att.28,29 din Legea cu privire la funcfia publici gi statutul funclionarului public

nr'158 din04.07.2008, pct.48 din Regulamentul cu privire la ocuparea func{iei publice vacante
prin concurs, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului privind punerea in aplicare a prevederilor Legii
nr'158-XV din 4 iulie 2008 cu privire la func{ia public6 gi statutul funcfionarului public nr.ZOt
din 11.03.2009, in scopul selectdrii celui mai potrivit candidat gi atragerii lui in autoritatea
publicd a municipiului orhei, primarul municipiului orhei DISpUNE:

1. Se inifiazd procedurile de organizare gi desfbqurare a concursului pentru ocuparea
func{iei publice vacante de specialist principal in cadrul Prim6riei municipiului O.h.i, .ui. ,u
exercita activitatea in domeniul construcfiilor gi infrastructurii conform fiqei postului nr.ll
aprobatd prin dispozisia nr.186 din 13.08.2019 ,,Cu privire la aprobarea fiEelor de post ale
statelor Prim6riei Orhei".

2. Se aprob6 textul anunfului (anexa nr.l) cu privire la condi{iile de desl6Eurare a
concursului pentru ocuparea funcliei nominalizate, care va fi plasat intr-o publicalie periodic[ cu
cel pulin 20 zile calendaristice inainte de data desftgurdrii concursului.

3' Se aprobd textul informafiei (anexa nr.2) cu privire la condiliile de desft$urare

a

concursului pentru ocuparea funcliei publice vacante, care va fi publicatd pe pagina web a
Prim6riei municipiului Orhei, pe portalul guvernamental al funcliilor publice ql uor fi afiqate pe
panoul de informalii al institutiei.

4. Comisia de concurs va intreprinde acliunile respective privind buna desfEgurare a
concursului in conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare, dosarele de concurs fiind
primite de la candidafi in modul stabilit in corespundere cu informafia privind condi]iile de
desfEgurare a concursului.
5.Prezenta dispozilie
actelor locale, va fi adus6 la
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Anexa

Informa(ie
cu privire la condiliile de desfEqurare a concursului in cadrul Primdriei Orhei
pentru ocuparea funcliei publice vacante de specialist principal
care va exercita activitatea in domeniul construcliilor qi infrastructurii

Organizator al concursului pentru ocuparea funcliei publice vacante de specialist
principal care va exercita activitatea in domeniul construcliilor gi infrastructurii, este autoritatea
executivd a administraliei publice locale a municipiului Orhei, cu sediul in or. Orhei, str. V,
Mahu, 160.

Functia publicd vacantd - specialist principal,
Conform figei postului funclia publicd vacantd are urmdtoarele sarcini de bazi:

l.Asigurarea elabordrii qi implementdrii planurilor de actiuni locale privind dezvoltarea
inlrastructurii oraqului qi a sectoarelor ei prioritare, elabordrii studiilor de fezabilitate pentru
realizarea proiectelor investitionale qi de dezvoltare durabild locald, identificarea bunurllor gi
servioiilor de interes public pentru realizarea proiectelor de parteneriat public privat, asigurarea
monitorizf,rii gi controlului realiz[rii proiectelor ce lin de construclii, infrastructurd qi amenajare
a teritoriului localitafii in care localitatea este partener public;
2.Asigurarea desfrgurdrii lucrdrilor qi activitdlilor ce fin de problemele amenajdrii
teritoriului localitalii, asigurarea acfiunilor pentru buna func{ionare a bunurilor oragului, a
parcurilor, bazinelor acvatice, a spatiilor verzi gi locurilor de distraclie cu asigurarea
administrarii bunurilor din domeniul public Ai privat al oragului;
3. Coordonarea deslEqurdrii ac{iunilor gi lucrdrilor de intrefinere qi amenajare a
infrastructurii inclusiv a intretinerii drumurilor, cimitirelor, iluminarea strizilor gi drumurilor
publice, podurilor gi instalarea semnelor rutiere cu asigurarea securitilii traficului rutier gi
pietonal;

4, Asigurarea organizdrii qi coordondrii lucr[rilor qi activitd{ilor ce tin
serviciilor publice de gospoddrie comunald inclusiv a edificiilor qi instituliilor c
elaborarea programului de reparatie a bunurilor qi justificare a cheltuielilor
asigurarea intretineri lor;
COP.IA CORESPU

Condi(iile de participare la concurs:
oBIGIN{LUrur':li
Condifii de bazd o detinerea cet6teniei Republicii Moldova;
o posedarea limbii de stat gi limbilor oficiale de comunicare interetnicl vorbite in teritoriu;
o neatingerea vdrstei necesare oblinerii dreptului la pensie pentru limita de vdrstd;
o lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracliuni siv6rqite cu intenlie;
. neprivarea dreptului de a ocupa functii publice.
Condilii specifice o studii superioare absolvite cu diploma de licenfd sau echivalentd in domeniul
constructiilor sau administratie public6;
o experient6 profesionald minim 2 ani in domeniul de specialitate ;
Actele obligatorii ce urmeazl a fi prezentate:
fbrmularul de participare la concurs (conform anexei la Regulamentul aprobat prin
Hot[rdrea Guvernului nr.20l din 11.03.2009);
copia buletinului de identitate;
copia diplomelor de studii qi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfeclionare
profesional6 qi /sau specializare;

o

.
o

o
o
.
o

copia buletinului de identitate;

copia diplomelor . de studii gi ale certificatelor
perfeclionare profesional6 gi /sau specializare;
copia carnetului de muncd;
cazierul j udiciar.

de absolvire a cursurilor de

Modalitatea de depunere a a.ctelor: candidalii pentru ocuparea
funcfiei publice
irimdria municipiului brhei lprin
intermediul CIPS) sau prin pogta. La cererea de participare la
.on.u6 se indicd
actelor depuse, cu numerotarea fiecdrei file, Copiite documentelor prezentate lista
pot fi
autentificate la notar sau se prezintd impreund cu documentele
originale pentru a verifica
veridicitatea lor' Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu declaralia pe"propri.
rarpurd;;;.'i;
acest caz, candidatul are obligalia sd completeze dosarui
di
.u originalul
documentului in termen de maximum 10 zile de la data la
"onir..
care a fost
declarat inving6tor,
sub sanc!iunea neemiterii actului administrativ de numire.
Data limitd de depunere a actelor este _22,06,2020
vacante, depun actele personal sau prin reprezentant,
la

Concursul include proba scrisd gi interviul.
Bibliografia concursului, care include lista actelor normative gi
a altor surse de
informare, relevante funcliei publice vacante, in baza cdrora se
vor elabora subiectele
pentru proba scrisd gi interviu, se anexeazd.
Informafiile suplimentare le pute(i obline la telefoan ele: 235 32767;235
22767
.
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