
 
           

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU 

DIRECŢIA GENERALĂ  CULTURĂ ȘI PATRIMONIU CULTURAL 
(mun. Chişinău, str.  București, 68) 

 

A N U N Ţ 

Cu privire la modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursurile 

pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul a Direcției generale cultură și 

patrimoniu cultural a Consiliului municipal Chișinău 

 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției 

publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 201 din 11 martie 

2009, se anunță modificarea datei-limită de depunere a documentelor la următoarele 

concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul a Direcției generale 

cultură și patrimoniu cultural a Consiliului municipal Chișinău: 

 

 

- șef al Secției învățământ artistic 

 

- specialist principal, Direcția patrimoniu cultural imobil 

 

- specialist principal, Direcția patrimoniu cultural imobil – 2 unități 

 

- specialist principal, Direcția patrimoniu cultural imobil – 2 unități 

 

- specialist principal, Secția inspectare monumente – 2 unități 

 

- specialist principal (economist), Direcția economico-financiară și evidența patrimoniului 

 

- specialist principal, Direcția economico-financiară și evidența patrimoniului – 3 unități 

 

- specialist principal, Direcția economico-financiară și evidența patrimoniului – 2 unități 

 

- specialist principal, Direcția economico-financiară și evidența patrimoniului – 3 unități 

 

- specialist principal, Direcția economico-financiară și evidența patrimoniului – 3 unități 

 

- specialist principal, Direcția resurse umane și asistență juridică – 2 unități 



 

- specialist principal, Secția achiziții publice 

 

- specialist superior, Secția analiză, monitorizare și managementul calității 

 

- specialist principal, Direcția creație și evenimente culturale 

 

 

 

          Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concursuri – 15 

martie 2023. 

 

  

Dosarul de concurs va fi depus în Direcția resurse umane și asistență juridică a Direcției 

generale cultură și patrimoniu cultural, pe adresa: or. Chișinău, str. București, 68, et. 6, 

bir. 609, prin poștă sau e-mail, în timpul orelor de program: 8.00-17.00. 

 

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor: 

Alexandru Pruteanu, telefon de contact: 060110106, adresa electronică: 

pruteanu.alexandru.ion@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar al Comisiei de concurs 

 

 

Alexandru Pruteanu 
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