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Preqedintele raionului Cahul anuntd desfrgurarea concursului pentru ocuparea funcfiei publice

vacante de Specialist superior responsabil in protec{ia civil5 din cadrul Sec{iei administrafie publicl
qi comunicare, Aparatul pregedintelui raionului a Consiliului Raional Cahul.

I. Scopul general al func{iei:
Coordonarea activitdlilor in domeniul protecliei civile. Implementarea Legii cu privire la

organizarea serviciului civil pe teritoriul raionului.

II. Sarcinile de bazi:
. Efectuarea controlului asupra indeplinirii actelor legislative gi normative in domeniul protecliei

civile de cdtre primdriile localitdlilor raionului, obiectele economiei nafionale;
. Generalizareamaterialelor privind organizarea pregdtirii prealabile Ei multilaterule a populajiei, a

obietelor economiei nalionale, forfelor protecjiei civile a raionului pentru desftgurarea acliunilor in
cazul aparifiei pericolului situaliilor exceplionale gi in condiliile lor;

. Implementarea Legii cu privire la organizarea serviciului civil in teritoriul raionului;

. Punerea in aplicare a altor acte legislative gi normative in domeniu.

f . ilI. Condi{iile de participare la concurs:

' a) deline cetifenia Republicii Moldova;
. b) posedd limba moldoveneasci gi limbile oficiale de comunicare interetnicl vorbite in teritoriul respectiv

in limitele stabilite de lege;
. c) are capacitate deplini de exerciliu;
. d) nu a implinit virsta de 63 de ani;
. e) este aptd, din punct de vedere al st[rii s6ndtAtrii, pentru exercitarea func]iei pLrblice, conform

certificatului medical eliberat de institulia rnedicall abilitat[, dacd pentru funcJia respectivi sint stabilite
cerinJe speciale de sdnitate;

. f) are studiile necesare prevdztie pentru funclia publicd respective-

. g) in ultimii 5 ani nu a fost destituitd dintr-o funcJie publicl conform art. 64 alin. (l) lit. a) 9i b) al Legii
nr.158 sau nu i-a incetat contractul individual de munc6 pentru motive disciplinare;

. h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracfiuni sdvirgite cu intentie;

. i) nu este privat[ de dreptul de a ocupa anumite funcJii sau de a exercita o anumitd activitate, ca pedeapsS

de bazd sau complementard, ca urmare a sentinfei judecdtoregti definitive prin care s-a dispus aceastd

interdic{ie.
. j) nu are interdicfia de a ocupa o funcfie publicd sau de demnitate publicS, ce derivd dintr-un act de

constatare al Autoritdtii Nafionale de Integritate.

Cerinfe specifice:

Studii: superioare, de licenld in domeniul dreptului, sau administraliei publice.

Experienfi profesionali :

-minimum jumate de an in domeniul.

Abilitdti: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare.
Atitudini;respect fald de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparfialitate,
disciplind, comunicare eficient6.

Persoanele interesate pot depune Dosarul de concurs care va confine:

a)formularul de participare,
b)copia buletinului de identitate;
c)copiile diplomelor de studii gi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfectionare

profesionald gi/sau de specializare;
d)copia cametului de muncd;



e)certificatul medical - dacd, in figa postului pentru funclia respectivd, sint stabilite cerinlespeciale de sdndtate;
f)cazierul judiciar.
g) documentele care atestd prestarea voluntariatului - in cazul in care candidatul considerd

necesar.
Note: copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezinttr lmpreuntr cu documentele originale penfu a verificaveridicitatea lor.

cazieru ite cu declaraJii pe proprie rdspundere. in acest caz, candidatul are obliga{ia sd

;il:":: 
in termen de maximum 10 zile de la datala care a iost declarat invingator, sub

Dosarele de participat2la concurs pgl flprezentate pe adresa: mun. Cahule piafa Independenfei,nr.2, biroul4l0, pffnd la 26 februarie ZD2linclusiv.
Persoana responsabila de primirea dosarelor - Tricolici Tatiana Relafii la telefoan ele:029931410
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BIBLIOGRAFIA
concursului pentru ocuparea funcfiei publice de

Specialist superior responsabil in protecfia civili din cadruf Secfiei administra{ie publici pi
comunicare.

Constitufia Republicii Moldova
Acte normative in domeniul serviciului public
- Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcfia publicd gi statutul funcJionarului public
- Legea nr'25-XVI din2202.2008 privind Codul de conduite a funcfionarului public
- Legea nr. 133 din l7 .06.2016 privind declararea averii gi a intereseior personale

Acte normative in domeniul administrafiei publice locale
Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind desientrali zarca administrativd
Legea nr. 436-XVl din28.r2.2006 privind administralia publicd locald

Acte normative in domeniul de specialitate:

Legea nr. 156 din 06.07.20 5erviciului civil (de alternativd);
Hotdrirea Guvernului nr. 8 unele mdsuri de executare a Legii nr. 156

din06,07.2007 cu privire la (de altemativd);
Hotdrirea Guvernului nr' 631 din 23.05.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la

evidenla militard;
Legea rc.271din 09.1 1.1994 cu privire la proteclia civild;
Legea nr' 93 din 05.04.2007 cu privire la Serviciul Protecfiei Civile qi Situafiilor Excepfionale;
Hotdrirea Guvernului nr. 1340 din04.12.2001 cu privire la Comisia pentru situalii exceplionale;
Hotdrirea Guvernului nr.249 din 03.05.1996 pentru aprobarea Regulamentului cu-privire la

formaliunil e nemilitar izate ale protecliei civile.
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