
Aprobat: 

Președintele raionului 

                                                                                                                        Diana Manoli ____________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(semnătura) 

Consiliul raional Teleneşti, str. 31 August 9 

anunţă concurs 

pentru ocuparea funcţiei publice vacante 

- Arhitect şef. 

Scopul general al funcţiei: Asigurarea realizării în teritoriul  administrat a politicii de stat în 

domeniul amenajării teritoriului, arhitecturii şi urbanizmului. 

Sarcinile de bază:  

Coordonează şi avizează lucrările de proiectare, construcţie, amenajare şi a altor activităţi  la 

monumentele şi zonele istorice ocrotite de stat, precum şi zonele protejate şi stabilite prin 

documentaţia de urbanizm şi amenajare a teritoriului; 

Asigură analizarea, avizarea planurilor urbanistice generale ale tuturor localităţilor din raion; 

Elaborează planurile operative de amenajare, de construcţie a localităţilor (schemele de 

amplasare a obiectelor de construcţie); 

Efectuiază controlul nelimitat al construcţiei, reconstrucţiei, tuturor obiectelor din punct de 

vedere urbanistic, arhectural şi amenajare, indiferent de proprietatea acestora pe întreg teritoriul 

administraţiei. 

Condiţiile de participare la concurs:  

Condiţii de bază : 

● Are studii medii superioare,cu capacitaţi manageriale şi/sau după caz cu pregătire în domeniul 

Sănătăţii publice şi managementului sanitar; 

● Are capacitatea deplină de exerciţiu; 

● Este aptă,din punct de vedere al sănătăţii,pentru ezercitarea funcţiei,conform certificatului 

medical eliberat de instituţia medicală abilitată; 

● Nu are anticidente penale şi nu a fost privat de dreptul de a ocupa această funcţie; 

● Este posesor al certificatului ce califică statutul de medic de familie.  

Cerinţe specifice : 

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul arhitecturii. 

Experienţă profesională:cel puţin 5 ani de activitate în domeniu,cursuri de perfecţionare 

profesională în domeniu. 

Cunoştinţe:  

- cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniu; 

- operare la calculator: Word, Excel, Internet. 

Abilităţi: de lucru cu informaţia, analiza şi sinteza, elaborarea de documente, consultare,soluţionare 

de probleme, elaborare a documentelor,argumentare,prezentare,instruire,motivare,mobilizare de 

sine. 



Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de initiative, diplomaţie, creativitate, 

flexibilitate, disciplină, responsabilitate, punctualitate, tendinţa spre dezvoltare profesională 

continua. 

 

 

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

a) Cererea de participare la concurs cu menţinerea postului solicitat; 

b) copia buletinului de identitate;  

c) copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare; 

d) certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 

e) copia carnetului de muncă; 

f) copia certificatului de calificare; 

g) certificatul medical;  

h) curriculum vitae; 

i) cazierul judiciar  

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs 24 mai 2019 

telefon –  0258 2 20 50 

e-mail – consiliul@telenesti.md, posta@telenesti.md,  

adresa poştală – or. Teleneşti, str. 31 august 9. 

persoana de contact – Ana Podolean 

 

Bibliografia concursului: 
 

● Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 

public 

● Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public 

● Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese 

●  Legea nr. 90-XVI din 24.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției; 

● Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare. 

● Legea privind accesul la informație. 

 

 

________________________________ 
1.Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web: telenesti.md  sau solicitat la sediul autorităţii publice. 
2.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru 

a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se 

aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. 
3.Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să 

completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la 

care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 
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