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Protec(ia Drepturilor Copilului
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DIRECTIA GENERALA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR
COPILULUI

(mun. Chiqinau. str. Alexandru Vlahufd, 3)

ANUNT
cu privire lu desfisurorea concursului privind ocuporeu

funcliei publice vaconte de speciulist principul in prevenirea sepuriirii de fumilie
si proteclia copilului din csdrul Direcliei pentru protectia drepturilor copilului

ecfur Buiucani

in confonnitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea
funcliei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotdr6rea Guvernului
Republicii Moldovanr.20l din 11 martie 2009, Direclia generald pentru protecfia
drepturilor copilului anun{i concurs pentru ocuparea funcliei publice vacante de

specialist principal in prevenirea separirii de familie qi protec{ia copilului din
cadrul Direc{iei pentru protec{ia drepturilor copilului sector Buiucani.

l.Scopul general al functiei:
Asigurarea activit6lii serviciilor destinate copiilor in situalie de risc/cu

comportament deviant cadrul DPDC de sector.

2.Sarcinile de bazl:
1. Depistarea, evaluarea qi asigurarea lucrului individual cu copiii aflaJi in situa{ie
de risc, cu compofiament deviant gi in conflict cu legea, intru prevenirea separirii
acestora de mediul familial;
2. Recornandarea serviciilor disponibile farniliilor, in vederea asigur6rii dorneniilor
de bundstare intru prevenirea separdrii copilului de familie;
3. Asigurarea monitorizdrii situaliei copiilor aflali in situa{ie de risc, cu

comportament deviant qi in conflict cu legea din evidenla Direcfiei de sector;

4. Asigurarea monitorizdrii activitdlii Centrelor Comunitare pentru Copii qi Tineri,
qi Centrelor de zi pentru copii in situalie de risc;
5. Elaborarea planurilor Ei rapoartelor Direc{iei de sector, a proiectelor de ordine qi

a regulamentelor;
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6. Participarea, conform citdrii legale, la procesele judiciare, in cadrul cdrora se

examineazd cazuri cu privire la copii.

I. CONDITII DE PERTICIPARE LA CONCURS

1.1. Condifii de bazd (conform art.27 din Legea 158/2008 cu privire la funclia
publicd qi statutul funclionarului public):

a) deline cetdlenia Republicii Moldova;
b) posedd limba de stat;
c) are capacitate deplind de exerciliu;
d) nu a implinit vdrsta de 63 de ani;
e) este aptd, din punct de vedere al stdrii sAnAtAIii, pentru exercitarea funcliei

publice, conform certificatului medical eliberat de institulia medicalS abilitata,
dacb pentru funclia respectivd s6nt stabilite cerinle speciale de sdndtate;

f) are studiile necesare prevdzute pentru funclia publicd respectivd, dupi cum

urmeazd
Studii superioare absolvite cu diplomd de licenld in domeniul asistenlei

sociale, pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei sau j urispruden1ei.

g) in ultimii 5 ani nu a fost destitui(A) dintr-o funclie publicd conform aft.64
alin. (1) lit. a) qi b) sau nu i-a incetat contractul individual de muncd pentru motive
disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracliuni sivirgite cu inten{ie;

i) nu este privat(A) de dreptul de a ocupa anumite funclii sau de a exercita o

anumitd activitate, ca pedeapsd de bazd sau complementarS, ca urmare a sentin[ei
judecdtoregti definitive prin care s-a dispus aceastd interdiclie.

j) n, are interdic{ia de a ocupa o funclie public6 sau de demnitate publicd, ce

derivS dintr-un act de constatare al Autorititii Nationale de Integritate.

1.2. Cerinfe specifice:
a) Vechime in muncS: minim 2 ani experienfS profesionali in domeniu.

b) CunoEtinfe:
- Cunoaqterea cadrului legislativ gi normativ in vigoare ce fine de domeniul
protecliei drepturilor copilului, administraliei publice locale, funclia publicd
- CunoaEterea unei limbi de circula{ie internalionalS (constiruie un avantaj).

c) Competenle qi abilitdli sociale:
- AbilitA[i de comunicare Ei lucrul in echipd;
- Abilitdti de monitorizare, coordonare, organizare, evaluare, adaptabilitate,
flexibilitate gi rezisten!6 la stres;

- Abi[tAI de comunicare eficientd, planificare $i organizare a activitdtii
profesionale;
- Abilitali de mediere gi aplanare a conflictelor;



d) Competenfe qi abilitSli organizatorice:
- Empatie, managementul timpului, creativitate, managementul stresului,
motivafie, iniliativS, imparlialitate, loialitate, flexibilitate, disciplina,
responsabilitate, capacitate de aplanare a confl ictelor, autodidact.

e) Abilitd{i a tehnologiilor informalionale:
- Excel, Word, lnternet.

DOSARUL DE CONCURS
Lista documentelor ce urmeazd a fi prezentate:
a) formular de participare (il putefi gisi in Anexa la Regulamentul cu privire

la ocuparea func(iei publice prin concurs aprobat prin Hotlrirea de

Guvern nr.20112009);
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii Ei ale certificatelor de absolvire a cursurilor de

perfeclionare profesionald gi/sau de specializare;
d) copia carnetului de munc6;
e) certificatulmedical;
0 cazierjudiciar;
g) documentele care atestd prestarea veluntariatului - in cazul in care candidatul

considerd necesar.

Copiile documentelor nominalizate prezentate pot fi autentificate de notar sau se

prezintdimpreund cu documentele in original, pentru a verifica veridicitatea lor.

in situalia in care dosarul de concurs se depune prin poqtd sau e-mail, aceast6

prevedere se aplicd la data desftgurdrii probei scrise a concursului, sub sancliunea
respingerii dosarului de concurs.

Certificatul rnedical qi cazierul judiciar pot fi inlocuite cu declaralia de proprie
rdspundere. in acest caz, candidatul are obligalia sb completeze dosarul personal de

concurs cu originalul cazierului juridic Ei certificatului medical in termen de

maximum 10 zile calendaristice de la data in care a fost declarat invingdtor, sub

sancliunea neemiterii actului administrativ de numire.

II. DEPUNEREA DOSARULUI DE CONCURS

Termenul limitd de depunere a Dosarului de concurs este data de t7 .09.2021.

Dosarul de concurs va fi depus personal sau prin poqtd la sediul Direcliei generale

pentru protecfia drepturilor copilului din str. Alexandru Vlahu!6,3 (bir. 14), sau

prin e-mail la dgpdc@cmc.md cu indicare la tema mesajului "Concursul pentru
ocuparea func{iei publice vacante de specialist principal in prevenirea
separirii de familie qi protec{ia copilului din cadrul Direcfiei pentru protec{ia
drepturilor copilului sector Buiucani".



Pentru informafii .suplimentare: tel. 022-21 -40-48
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Acte legislative in domeniul serviciului public:
1. ConstituJia Republicii Moldova;
2. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018.

3. Legea nr. 136 din 1 7 .06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chiqindu";
4. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind administra(ia publica locald";
5. Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 ,,Cu privire la funclia publicd qi statutul

funclionarului public;
6. Legea nr. 25 -XVI din 22.02.2008 ,,Privind Codul de conduitd al

funclionarului public" ;

7. Legea nr. 133 din 17.06.2016 ,,Privind declararea averii Ei a intereselor
personale";

8. Legea nr,325 din23.12.2013 ,,Privind evaluarea integritAlii institufionale";
9. Legea nr. 133 din 08.07.2011 ,,Privind proteclia datelor cu caracter

personal"

Acte
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legislative in domeniul de specialitate:
Codul Familiei al Republicii Moldova;
Legea nr. 140 din 14.06.2013 ,,Privind protec{ia specialS a copiilor aflali in
situa{ie de risc qi a copiilor separaJi de pdrinli";
Legea asistenlei sociale nr. 547 din25.12.2003;
Legea nr. 338 din 15.12.1994,,Privind drepturile copilului";
Legea nr. 123 din I 8.06.201 0 ,,Cu privire la serviciile sociale";
Legea nr.299 din 30.ll.2018,,Privind mdsurile qi serviciile destinate

copiilor cu comportament deviant";
Legea nr. 45 din 01.03.2007 ,,Cu privire la prevenirea gi combaterea

violenlei in familie";
8. Legea nr. 60 din 30.03 .2012,,Privind incluziunea socialS a persoanelor cu

dizabilitdli";
9. Hotdrdrea de Guvern nr. 270 din 08.04.2014,,Cu privire la aprobarea

Instrucliunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru

identificarea, evaluarea, referirea, asistenfa qi monitorizarea copiilor victime
qi potenliale victime ale violenlei, neglijdrii, exploatirii gi traficului".

I 0.HotdrArea de Guvern nr. 591 din 24.07 .2017 ,,Pentru aprobarea

Regulamentului-cadru privind organizarea qi func{ionarea Serviciului social

Centrul de plasament pentru copiii separafi de pirinfi qi a Standardelor

minime de calitate";
ll.HotdrArea nr. 780 din 25.09.2014 ,,Cu privire la aprobarea Standardelor

minime de calitate privind Serviciul social de sprijin pentru familiile cu

copii".


