
 

Anexa nr. 1 

la dispoziţia preşedintelui raionului 

                                                                                                                       nr.302-n din 12 decembrie 2022 
A V I Z 

Preşedintele raionului Cahul anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de 

Șef al Secției cultură   din cadrul Consiliului Raional Cahul.  

 I. Scopul general al funcţiei: 

Realizarea politicii de Stat în domeniul culturii prin: 

            II. Sarcinile de bază:  

1. Elaborarea, în baza programelor de stat, a programelor raionale de dezvoltare și ocrotire a 

culturii și artei. 

2. Asigurarea conservării și valorificării creației populare a patrimoniului cultural și 

material. 

3. Asigurarea dezvoltării și funcționării eficiente a instituțiilor de cultură și artă și a 

satisfacerii intereselor culturale și spirituale ale cetățenilor, indiferent de situația socială, 

profesională, confesiune religioasă, origine etnică, apartenență politică... 

4. Promovarea specialiștilor de îneltă calificare în domeniu (și a tinerelor talente) 

          III. Condiţiile de participare la concurs: 

▪ a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;  

▪ b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în 

teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;  

▪ c) are capacitate deplină de exerciţiu;  

▪ d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;  

▪ e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, 

conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată. 

▪ f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; (Studii superioare 

complete, preferabil în domeniul culturii). 

▪ g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. 

a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 

▪ h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; 

▪ i) 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. 

▪ j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-

un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate. 

▪ Studii: Superioare preferabil în domeniul culturii. 

▪ Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu. 

▪ Cunoştinţe: – cunoaşterea aprofundată a legislaţiei în domeniul culturii și a 

administraţiei publice locale, cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi 

publice, cunoştinţe de operare la calculator Word, Excel, PowerPoint, Internet; 

cunoaşterea limbii de stat; 

▪ Abilităţi: de management, de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborarea de 

documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, 

utilizarea mijloacelor tehnice, compiuterul. 

▪ Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, 

▪ creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă către 

▪ dezvoltare profesională continuă. 

                IV. Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ prin e-mail 
Dosarul de 
concurs: 



a) formularul de participare, specificat în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.201/2009  

b) copia buletinului de identitate; 

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare 

profesională şi/sau de specializare; 

d) documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate 

privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente 

confirmative); 

e) certificatul medical. 

f) cazierul judiciar. 

g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră 

necesar. 
 
 

 

Note: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a 

verifica veridicitatea lor. 

Note: Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are 

obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile  de la data la care a fost 

declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

Dosarele de participare la concurs pot fi prezentate  pe adresa: or. Cahul, Piaţa 

Independenţei, nr.2, biroul 410, 

 Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs –  30 decembrie 2022. 

 

Persoana responsabilă de primirea dosarelor – Tricolici Tatiana Relaţii la tel. 0299 31410 
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