Iii

Direcția generalșflocativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău anunță
concurs pentri/ocuparea funcției publice vacante de Șef secția asistență juridică în cadrul

(termen-limită de depunere a actelor 20 februarie 2021)

I. în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin

Hotărîrea Guvernului nr.
municipal Chișinău

juridică

în

cadrul

201/2009,

Direcția generală locativ-comunală și amenajare a Consiliului

anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef secția asistentă
Direcției

locativ-comunale

generale

și

amenajare

a

Consiliului

municipal

Chișinău.Concursul constă dintr-o probă scrisă și un interviu, petrecute la sediul Direcției generale
locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău - (mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu 33).

Proba scrisă are drept scop testarea cunoștințelor și abilităților necesare pentru îndeplinirea sarcinilor și

atribuțiilor funcției publice. întrebările pentru proba scrisă se elaborează în baza bibliografiei concursului.
Informația privind data, ora și locul desfășurării probelor va fi plasată suplimentar pe pagina web a

Direcției

generale

locativ-comunale

și

amenajare a

Consiliului

municipal

Chișinău

și

pe

panoul

informațional de la sediul Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal
Chișinău.
II. Condițiile de bază pentru participare la concurs:
a)

La o funcție publică vacantă poate candida persoana care îndeplinește condițiile de bază și cerințele

specifice minime prevăzute de art. 27 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul

funcționarului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
deține cetățenia Republicii Moldova;

dispune de capacitatea deplină de exercițiu;
cunoaște limba română;

nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din
Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual

de muncă pentru motive disciplinare;
nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca
pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus

această interdicție;
nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de
constatare al Autorității Naționale de Integritate;
îndeplinește cerințele specifice pentru ocuparea funcției.
b) Condiții speciale:
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