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protectia drepturilor copilului
(funclia conducЁtorului autoritйIii)

L.ý.._-9.@_2022

Directia Gепеrаlй репtru Protectia Drерlurilот Copilului
autoritatea рчЬliсё organizatoare а concursului

(municipiul ChiEinйu, str. Alexandru Vlйhч!й, nr. 3)

ANUNT

pentru осuРаrеа funcliei vacante de pedagog organizator/pedagogЙ organizatoare

(9 unitй{i) in cadrul serviciului social centrele de zi pentru copii iп situalie de risc ale

Direcliei generale pentru proteclia drepturilor copilului

sconul sепеrаl al functiei:

Рrечепirеа separйrii copilului de familie, marginalizdrti, excluderii sociale,

institulionalizйrii qi facilitйrii,procesului de incluziune а copilului in familie Ei in

comunitate. Implicarea Ьепеfiсiаrilоr рrесrrm qi а familiilor acestora in proiecte саrе

чizеаzб imputernicirea qi creqterea nivelului de independen!Й а acestora; respectarea

legislaliei in vigoare, cunoagterea qi aplicarea cadrului legal qi normativ din domeniul

protecliei copilului, inclusiv а Regulamentului cu privire 1а organizarea qi functionarea

Centrele de zi pentru copii in situalie de risc.

sarcinile de Ьаzi:

1.1. Coordoneazё, planificй Ei rёspunde de intreagb activitate а Centrului;

1.2. Monitor|zeazб calitatea serviciilor prestate iп cadrul Centrului;

1.3. Planificй Ei gestioneazй bunurile materiale аlе Centrului, conform legislaliei;

1.4. Coordoneazб 9i еlаЬоrеаzй rароаrtе de activitate;

1.5. Participй 1а еlаЬоrаrеа programelor de asisten!й;

1 . 6. Reali zeazб рrо gramul activitйlilor instructiv-e duc ative ;

1.7. Dеsй9оаrё activitйli pentru рrоmочаrеа imaginii centrului in comunitate.



Cerinte specifice:

Studii: Superioare de licen!ё sau echivalente in domeniul pedagogiei, asistenlei sociale
sau psihologiei.

Vechimea in muпсй: 3 ani.

сuпоаstеrеа:
- CunoaEterea legislaliei in domeniul protecliei drepturilor copilului qi administraliei
publice locale;
- Cunogtinle teoretice ;i practice in dоmепiul protecliei drepturilor copilului qi
administra{iei publice;
- Cunoaqterea metodologiilor ;i standardelor internalionale in domeniu;
- Cunogtinle in domeniul tehnologiilor informalionale: abilitali de utilizare а
computerului Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilitn{i:.

inteligen!б (gбndire logicй, capacitate de analizй qi sintezй);
abilitali de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control ;i evaluare.

Aptitudini:

Sй dea dочаdё de responsabilitate vis-vis de indeplinirea obligaliunilor de serviciu,
respect fap de colegi, obiectivitate in activitatea sa, spirit de iniliativб, diplomalie,
credtivitate, flexibilitate, disciplinё, punctualitate, responsabilitate tendintё сбtrе
dezvoltarea profe sionalё continui.

Persoanele cointeresali sб se angajeze in funclia de pedagog оrgапizаtофеdаgоgй
organizatoare in cadrul Serviciului social Centrele de zi pentru copii in situatie de risc
ale Direcliei gепеrаlе pentru protec}ia drepturilor copilului sё depune СV- ul 1а adresa:
str. Alexandru Vlйhu!й, ш. 3, Direclia rеsчrsе umane, bir. 14 sau sй expedieze prin
emailul specialistei principale din cadrul Direc{iei rеsчrsе umane
verpnica.procopii@pmc. md

Реrsоапа responsabilй de oferirea informaliilor suplimentare 1а depunerea CV_ului:
dna Vеrопiса Procopii, specialistй рriпсiраlй in cadrul Direcliei rеsursе umапе la
adresa electronicб: veroniqa.p{ocopii@pmc.md.
telefon de contact: 022-226-098, mobil serviciu: 067 44зЗ5l.


