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DIRECȚIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ Șl4
Anunță prelungirea concursului prin modificarea datei limite de depunere a
documentelor la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante :

Serviciul ecologie urbană
șef serviciu
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Sarcinile de bază și atribuțiile de serviciu:
Asigurarea provovării acțiunilor de protecție a mediului (Ziua Mondială a Mediului, Ziua
Reciclării, Săptămâna Mobilității Europene, Ora Planetei ș.a.)
Promovarea activității de menținere a biodiversității și propunerea măsurilor de rezolvare a
problemelor existente.
Detașarea activității de evidență, controlul systematic șo coletare a informațiilor despre starea
mediului, monitoring-ul și auditul ecologic local la întreprinderile din teritoriul administrat în
scopul formării și ținerii bazei de date despre starea, calitatea și protecția mediului.
Propuenrea de programe, planuri de măsuri și acțiuni, strategiilor și politicilor locale correlate
cu cele central în domeniul ecologiei urbane.
Condițiile de participare la Concurs:
Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
Posedarea limbii de stat;
Neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârțite cu intenție;
Neprivarea de dreptul de a ocupa funcții publice.
Experiență profesională similară în domeniu minim 2 ani.
Studii
Superioare,
Cunoștințe:
Cultură generală,
Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
Abilități:
Gîndire ordonată, tact și pricepere în munca cu oamenii, perseverență;
Condițiile de muncă:
Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi:
Luni-vineri: 8.00 - 17.00, pauză: 12-00 - 13.00.
TERMENUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include
proba scrisă și interviul, este până Ia data de 15 martie 2021
Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc în incinta
Direcției generale locativ-comunală și amenajare (str. Mihai Eminescu, 33) telefon de contact SRU
022-24-33-71,
serviciul relații cu publicul - 022 22-01-60.
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