Prim ar general al
m unicipiului C hişinău
„ /ol ” februarie 2021

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
(mun. Chişinău, bd. Ştefan cel M are şi Sfânt, 83)
ANUNŢ
Cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea fu n cţiei publice vacante
de specialist prin cipal al Direcţiei asistenţă socială sectorul B uiucani din cadrul
D irecţiei generale asistenţă socială şi sănătate
în conform itate cu prevederile Regulam entului cu privire la ocuparea funcţiei
publice vacante prin concurs, aprobat prin H otărârea de Guvern nr.201 din 11 martie
2009, Prim ăria m unicipiului Chişinău anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de specialist prin cipal al D irecţiei asistenţă socială sectorul Buiucani din
cadrul D irecţiei generale asistenţă socială şi sănătate.
Scopul general al funcţiei - implementarea actelor legislative şi normative în
domeniul acordării prestaţiilor sociale.
Sarcinile de bază:
1. Coordonarea activităţilor de recepţionare, com pletare şi evidenţă a cererilor de
ajutor social;
2. Gestionarea procesului de examinare, de emitere a deciziilor de
acordare/neacordare a ajutorului social şi/sau ajutorului pentru perioada rece a anului,
precum şi de formare a listelor de plată;
3. Realizarea activităţilor de control privind im plem entarea legislaţiei cu privire
la acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului;
4. Elaborarea şi prezentarea rapoartelor, inform aţiilor şi datelor statistice,
conform sarcinilor atribuite;
5. A sigurarea audienţei şi realizarea activităţilor aferente procesului
administrativ.
Condiţiile de participare la Concurs:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a îm plinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de
vârstă;
e) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
f) în ultim ii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64
alin.(l) lit.a) şi b) din Legea nr.158 din 04 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi
statutul funcţionarului public” sau nu i-a încetat contractul individual de m uncă pentru
motive disciplinare;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

h) nu este privat/ă de dreptul de a ocupa anum ite funcţii sau de a exercita o anum ită activitate,
ca pedeapsă de bază sau com plem entară, ca urm are a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a
dispus această interdicţie.
Studii:
superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în dom eniul asistenţei sociale,
administraţiei publice, pedagogie şi psihologie etc.;
cursuri de perfecţionare profesională în domeniul asistenţei sociale,
administraţiei publice.
Experienţă profesională:
preferabil cel puţin 1 an de experienţă profesională în domeniu.
Cunoştinţe:
cunoaşterea legislaţiei în domeniul asistenţei sociale;
cunoştinţe de operare la calculator: M icrosoft Office (Word, Excel, etc.),
Internet, etc.
Abilităţi - lucru cu informaţia, aptitudini organizatorice, decizionale, de
anticipaţie situaţională, capacitate de analiză şi sinteză, aptitudini de comunicare
verbală, aplanare de conflicte, mobilizare de sine şi a echipei, de utilizare a
computerului.
Atitudini/Com portam ente - respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie,
creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă
spre dezvoltare profesională continuă.
LISTA
DO CU M EN TELO R
NECESARE
CE
URM EAZĂ
A
FI
PREZENTATE:
a) form ularul de participare (se anexează);
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplom elor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f ) cazierul judiciar.
Notă:
Copiile docum entelor nominalizate p o t f i autentificate de notar sau se prezintă
împreună cu originalul lor, pentru a verifica veridicitatea lor. In situaţia în care
dosarul de concurs se depune p rin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data
desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de
concurs.
Cazierul jud icia r poate f i înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. In
acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu
originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în
care a fo s t declarat învingător, sub sancţiunea neem iterii actului administrativ de
numire.

TERMENUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:
Term enul-lim ită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va
include proba scrisă şi interviul, este până la data de 23 februarie 2021.
Depunerea docum entelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor
avea loc la D irecţia generală asistenţă socială şi sănătate str. Bucureşti, 35, bir. 1
telefon de contact 0(22) 27-40-55, program: luni-vineru ora 8.00-17.00, pauza de
m asă de la ora 12.00- 13.00, Direcţia resurse umane, laur a. co valciucdfdsass. m d.
BIBLIOGRAFIE:
Acte norm ative în domeniul serviciului public:
1. Constituţia Republicii Moldova;
2. Legea nr.l58-X V I din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public” ;
3. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită al
funcţionarului public” ;
4. Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administraţia publică
locală”;
5. Legea nr. 325 din 23.12.2013 „Privind evaluarea integrităţii instituţionale”;
6. Legea nr.133 din 17 iunie 2016 „Privind declararea averii şi a intereselor
personale” ;
7. Codul adm inistrativ nr. 116 din 19.07.2018;
8. H otărârea Guvernului nr. 208 din 31 m artie 1995 „Pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor
fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor
Republicii M oldova”, m odificată prin Hotărârea Guvernului nr.1004 din 28 august
2008;
9. Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public” .
Acte norm ative în dom eniul de specialitate:
1. Legea nr. 133 din 13.06.2008 „Cu privire la ajutorul social”;
2. Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la m odul de stabilire şi plată a ajutorului social.

Şef al Direcţiei

Tatiana BUCEARSCHI
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Form ular
de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante
A utoritatea p u b lic ă ________________________________________________________________
Funcţia publică so lic ita tă __________________________________________________________
I. Data generale
N um e
Data naşterii

Prenum e
D om iciliu

C etăţenia (inclusiv a
altor state
serv. dom ic. m obil. -

Telefon

E-mail
A dresa poştală

II. E ducaţie
Studii de bază:
Nr.
crt.

Perioada

Instituţia, localizarea, facultatea

Specialitatea obţinută.
D iplom ă/certificat

Studiile postunuversitare/universitare (ciclul II):

Nr.
crt.

Perioada

Instituţia, adresa, facultatea

Specialitatea,
titlul obţinut.
D iplom ă/certificat

Cursuri de perfecţionare/specializare în ultim ii 4 anii:
Nr.
crt.

Perioada

Instituţia, adresa

D enum irea cursului

D iplom ă/
certificat

Titluri ştiinţifice
Lucrări ştiinţifice,
brevete de
invenţie publicaţii
etc.
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III. E xperinţa de m u n că:
V echim ea în serviciul public
V echim ea în dom enoiul aferent funcţiei
publice solicitate
E xperienţa de m uncă aferentă funcţiei publice solicitate (începând cu cea recentă)

Perioada

O rganizaţia, adresa. Postul
deţinut

'

i

' *

A tribuţiile şi responsabilităţiile de bază

v,

IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)

Calităţi

N ivel de dezvoltare şi m anifestare
înalt

mediu

V. Calităţi personale (autoevaluare)

Calităţi

N ivel de dezvoltare şi m anifestare
înalt

m ediu
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VI. Nivel de cunoaştere a lim bilor
Calificativ de cunoaştere
D enum irea limbii

cunoştinţe de
bază

bine

foarte bine

VII. A bilităţi de operare pe calculator
N ivel de utilizare

Program e

VIII. R elaţii de rudenie
Relaţii de rudenie cu
funcţionarii
autorităţilor publice
organizatoare a
concursului
IX. R ecom endări
Nr.

1.

N um e, prenum e

Organizaţia, postul deţinut

Tel.,e-mail

2.
3.
Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest form ular sunt veridice. A ccept dreptul
autorităţii publice de a verifica datele din form ular şi docum entele prezentate.

D ata com pletării form ularului

Sem nătura
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