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autoritatea publicl organizatoare a concursului

(municipiul Chigindu, str. Alexandru Vl6huf6, nr. 3)

ANUNT

pentru ocuparea funcliei vacante de asistent social/asistentfl socialn (4 unitl{i) in cadrul

Serviciului de asistenfi parental6 profesioni std

Scqpul seneral al functiei:
esigura protec{ia temporara a copilului aflat in situafie de risc, socializarea qi (re)integrarea acestuia

in familia biologic6, extinsa sau adoptatoare sau in alte forme de ingrijire de tip familial; respectarea

legislaliei in vigoare, cunoa$terea gi aplicarea cadrului legal gi normativ din domeniul protectiei

copilului, inclusiv a Regulamentului cu privire la organizarea gi funcfionarea Serviciului de asistenfd

parentald profesionist6.

Sarcinile de bazfl:

L1^rtgr-r." r*i plasament sigur, adecvat necesitIlilor individuale de bundstare a copilului,

l.2.Respectarea cadrului legal gi normativ privind protectia drepturilor copilului, precum qi a

metodologiei Serviciului de APP;

1.3.Evaluarea necesit[1ilor copilului gi familiei acestuia, impreun[ cu asistentul social comunitar, 9i

intocmirea raPortului;

L.4.potrivirea copilului propus pentru plasament cu asistentul parental profesionist 9i membrii

familiei acestuia cu, organiraiea gedinlelor de potrivire, intocmirea raportului de potrivire, care

este prezentat la qedinfJCMpCD, precum gi plasamentul copilului in fami{ia asistentului parental

profesionist;

1.5. intocmirea, implementarea 9i revizuirea PIA a copilului;

1.6.oferirea suportului pentru menlinerea relatiilor copilului cu familia biologicl sau extinsd 9i cu

persoanele importante pentru copil;

1.7. Monito rizareaplasamentului in vederea asigurdrii bundst6rii copilului de cdtre asistentul parental

profesionist; revederea plasamentului copilului ;

L.8. Oferirea suportului in pregdtirea copilului pentru reintegrare in

in familia extinsS in conlucrare cu asistentul social comunitar;

1.9. Conlucrarea cu autorit6lile tutelare locale, echipele multidisciplinare in vederea evaluirii situatiei

copilului gi familiei acestuia pentru stabilirea necesitdlilor copilului, reintegr[rii copilului in

familia biologic6 sau extins6, perfectarea dosarului pentru definirea statutului copilului,

schimbarea formei de protectie a iopilului; conlucrarea cu instituliile de sdndtate, de invdtimdnt

gcolar/pregcolar pentru integrarea copilului aflat in plasament in instituliile educalionale;

1.10. into".i..u gi prezentarea rapoartelor cu privire la copilul aflat in plasament qi a documentaliei

cu privire la serviciu.

familia biologicl sau plasamentul



Condiliile de oarticipare la Concurs:
1) detine cetifenia Republicii Moldova;
2) posed[ limba rom6n6 gi limbile oficiale de comunicare interetnicd vorbite in municipiul Chigindu
in limitele stabilite de lege;

3) are capacitate deplin[ de exerciliu;
4) nu a implinit vdrsta de 63 de ani;

5) este apt6, din punct de vedere al stirii sdnAtalii, pentru exercitarea functiei publice, conform
certificatului medical eliberat de institulia medicall abilitat6;
6) are studiile necesare previzute pentru funcfia public6 respectivd;
7) in ultimii 5 ani nu i-a incetat contractul individual de muncl pentru motive disciplinare;
8) nu are antecedente penale nestinse pentru infractiuni slvdrqite cu intentie;
9) nu este privatd de dreptul de a ocupa anumite funcfii sau de a exercita o anumitd activitate, ca
pedeapsd debazd sau complementard, ca urrnare a sentinfei judecdtoreqti definitive prin care s-a dispus
aceast[ interdicfie.

Cerinte specifice:
Studii: Superioare absolvite cu diplomi de licenfi sau echivalentd in domeniul in domeniul
pedagogiei, asistentei sociale sau psihologiei.

Vechimea in muncl: 3 ani.

Cunoaqterea:
- Cunoagterea legislaliei in domeniul protecfiei drepturilor copilului gi administrafiei publice locale;
- Cunogtinfe teoretice qi practice in domeniul protectiei drepturilor copilului qi administrafiei publice;
- Cunoagterea metodologiilor gi standardelor internationale in domeniu;
- Cunogtinfe in domeniul tehnologiilor informafionale: abilitifi de utilizare a computerului Word,
Excel, PowerPoint, Internet.

Abiritlfi:
inteligenfd (g6ndire logic6, capacitate de analizd, qi sintez6);
abilitlti de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control gi evaluare.

Aptitudini:
S[ dea dovadl de responsabilitate vis-vis de indeplinirea obligafiunilor de serviciu, respect fafl de

colegi, obiectivitate in activitatea sa, spirit de ini{iativ[, diplomatie, creativitate, flexibilitate,
disciplin6, punctualitate, responsabilitate tendin{6 cdtre dezvoltarea profesional6 continui.

Depunerea dosarului:

Dosarul complet va fi depus personal de cdtre candidat la adresa: mun. Chigindu, str. Alexandru
Vl6hu!5, nr. 3 Direcfia resurse umane, bir. 14 sau expediat prin emailul specialistei principale din
cadrul Direcfiei resurse umane veronica.procopii@nmc.md
l. scrisoare de motivare, explicdnd interesul manifestat fa{d de pozifia dat6,
2. CV-ul.

Doar candidalii preselectali vorfi contoctali Si invitali la interviu.

Persoana responsabil[ de oferirea informatiilor suplimentare la depunerea dosarului:
dna Veronica Procopii, specialisti principald in catlrul Directiei resurse umane la adresa electronici:
veronica. procopii@pmc.md.

telefon de contact: 022-226-098, mobil serviciu: 067443351.


