
Direc(ia generall pentru protecfia drepturilor copilului anunfi concurs
pentru ocuparea funcfiei de sofer in cadrul Casei comunitare pentru copii

cu dizabilitnil severe

Sa de trans rca beneficiarilor
ru urilor ilului cu rdonato

de transporl.

Responsa bilitlti:

1. Asigurd transportarca colaboratorilor qi beneficiarilor Direc{iei generale in
interes de serviciu;
2. Verificd starea tehnicd generald a autoturismului inaintea efectudrii fiec6rei
curse;
3. Respecti normele de proteclie a muncii;
4. Informeazd" in cel mai scutl timp $eful adjunct al Direcliei generale despre
orice eveniment apdrut in programul de lucru sau eventuale nereglr;p1ritittri;
5. Se asigurd impotriva accidentelor de muncd qi conduce autoturismul cu
aten{ie respect6nd regulile circulafiei rutiere;
6. Asigurd remedierea situaliilor nepr evdzute.

Cui ii raporteazl titularul funcfiei:, gefului-adjunct al Direc{iei generale
pentru proteclia drepturilor copilului,
Cine il substituie: un alt qofer al DGpDC.
Condifiile de munci:

- Regim de munci: 40 ore pe sdptdmani, g ore pe zi, disponibilitatea
Iucrului peste program Ei in zilele de repaus, dupd caz;

- Program de muncd: luni-vineri, orele g:00- 17:00, pauzdde masd 12:00-
13:00;

Cerinfele funcfiei fafi cle persoani
- permis de conducdtor auto categoria B+C (D constituie un avantaj);
- fdrd antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat);
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- experienla de cel putin 2 (doi) ani in conducerea de autovehicule;
- cunostinle de mecanica auto;

Documente ce urmeazl a fi prezentate:

- Copia buletinului de identitate;
- Cazierjuridic;
- Copia carnetului de munc6;
- Permis de conducere
- Certificat medical;
- Alte documente necesare: Copiile diplomelor de studii Ei alte certificate de

absolvire a cursurilor de perfeclionare profesionalS qi/sau de specializarc.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poqtd sau personal.
Noti:
- Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintd,

impreund cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
- Cazieruljudiciar qi certificatul medical pot fi inlocuite cu declaralii pe proprie

r5spundere, in acest caz, persoana are obliga{ia sd completeze dosarul personal
de concurs cu originalul documentelor in termen de maximum 10 zile
calendaristice de la data la care a fost declarat invingdtor, sub sancliunea
neemiterii actului administrativ de numire.

Depunerea actelor pot fi depuse personal sau prin poqti la sediul Direcfiei
generale pentru protecfia drepturilor copilului din str. Alexandru Vlahuld, 3 (bir.
l4), sau prin e-mail la dgpdc@cmc.md cu indicare la tema mesajului
"Concursul pentru ocuparea func{iei de ;ofer".

Pentru informalii suplimentare: tel. 022-22-60-98.


