Anunţ
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, anunţă concurs pentru
ocuparea funcţiei publice de Specialist principal problemele persoanelor în etate
si cu dizabilităti din cadrul DASPF Glodeni
Dosarul de participare la concurs trebuie să conţină următoarele acte:
S Cererea de înscriere la concurs;
^ Copia actelor de identitate;
S Curriculum vitae;
C Copii ale actelor de studii;
S Extrasul din carnetul de muncă;
C Certificatul medical (Forma nr. 086).
C Cazierul juridic
Cerinţe specifice:
Studii:

Superioare cu diplomă de licenţă sau echivalente, ce ţin de domeniul funcţiei
Cunoştinţe:

-Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul administraţiei
publice locale şi serviciului public;
-Cunoaşterea actelor legislative şi normative, ce ţin de domeniul funcţiei.
-Posesia limbii de stat şi a limbii ruse
-Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.
Abilităţi:

- de utilizare a calculatorului,
- lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a
documentelor, instruire, motivare. Mobilizare, soluţionare de probleme, lucrul în
echipă

A titudini/comportamen te:

- profesionalism, competinţă şi spiritul de iniţiativă, atitudini organizatorice şi
disciplina de muncă, abordarea problemelor în mod creator, comunicabUitate şi
respect faţă de oameni, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Acte legislative şi norinative în domeniul serviciului public:
•
Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi
statutul funcţionarului public;
•
Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a
funcţionarului public;
•
Legea nr.l6-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de
interese;
•
Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a
funcţionarilor publici
•
Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
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•

Hotărîrea Guvernului nr. 201 don 11 martie 2009 privind punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr,158-XVl din 04 iulie 2008 cu privire la
funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte legislative şi normative în domeniul de specialitate:
•
Legea 547- XVdin 25.12.2003 al asistentei sociale
•
Legea 1225-XII din 08.04.1992 cu privire la reabilitarea victimelor a
represiunilor politice
•
Legea nr.66 din 13.04 201 7 cu privire la modificarea şi completarea unor
acte legislative
•
Codul civil nr. 1107-XVdin 06.05.2002
•
Legea nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilităţi
•
LI.G.1147 din 20.12.2017 cu privire la completarea programului pentru
integrarea problemelor imbătrînirii în politici.
Primirea actelor se desfăşoară în perioada de 19.03.2019 pînă la 08.04.2019
şefului adjunct DASPF, Ion CRUDU, or.Glodeni str.Tricolorului 2, tel.(fax) 0249-2-52-04.
Desllşurarea concursului va avea loc în decurs de 10 zile, (de la ultima zi de
depunere a cererii).

