
Informația cu privire la condițiile de participare la concurs 

 

Primăria municipiului Bălți 

cu sediul în mun. Bălți, piața Independenței nr. 1 

 

anunță concurs 

pentru ocuparea funcției publice vacante 

 

specialist principal (2 funcții) 

al Secției protecția persoanelor în etate, adulte și cu dizabilități în cadrul 

Direcției generale asistență social și protecția familiei 
 

Scopul general al funcției: 

   Implimentarea politicii de stat în domeniul asistenţei sociale a persoanelor în etate, 

adulte și cu dizabilități şi aplicarea legislaţiei la nivel local prin asigurarea accesibilităţii 

acestora la servicii sociale calitative la nivel de municipiu. 
 

Sarcinile de bază (fpe. nr 1): 

1. Realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a persoanelor în etate, 

adulte și cu dizabilități şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel municipal. 

2. Elaborează proiecte de strategii locale şi programe municipale privind protecția 

persoanelor în etate, adulte și cu dizabilități și incluziunea socială a acestora cu 

respectarea procedurilor de transparenţă decizională. 

3. Asigură activități de implementare a prevederilor Hotărîrii Guvernului RM nr. 357 

din 18.04.2018 cu privire la determinarea dizabilități. 

4. Organizează și promovează activitățiile sociale importante în domeniul asistenţei 

sociale a persoanelor în etate, adulte și cu dizabilități, etc. 
 

Sarcinile de bază (fpe. nr 2): 

1. Elaborează mecanisme privind realizarea prevederilor legislaţiei în vigoare la nivel 

local în domeniul asistenţei sociale a persoanelor în etate, adulte și cu dizabilități. 

2. Asigură activităţi de informare şi consultare a populaţiei cu privire la serviciile 

sociale existente adresate persoanelor în etate, adulte și cu dizabilități, precum şi 

efectuiază referirea cazurilor complexe spre oferirea serviciilor sociale specializate și cu 

specializare înaltă în conformitate cu planul individual de asistenţă a beneficiarului. 

3. Elaborează proiecte de strategii locale şi programe municipale privind protecția 

persoanelor în etate, adulte și cu dizabilități și incluziunea socială a acestora cu 

respectarea procedurilor de transparenţă decizională. 
4. Propune dezvoltarea noilor tipuri de servicii sociale în baza problemelor existente la nivel 

de municipiu pentru persoanele adulte și cu dizabilități. 

5. Asigură activități de prestare a Serviciului de cantină socială persoanelor în etate, 

adulte și cu dizabilități. 
 

Condițiile de participare la concurs: 

 

Condiții de bază 

- Deținerea cetățeniei Republicii Moldova; 

- Posedarea limbii moldovenești și a limbilor oficiale  de comunicare interetnică 

vorbite în teritoriul municipiului Bălți; 

- Să fie apt din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, 

conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată; 



- în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) 

lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive 

disciplinare; 

- Neatingerea vîrstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 

- Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție; 

- Neprivarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 

activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei 

judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie. 
 

Cerințe specifice 

 

Studii: superioare, preferabil în domeniul asistenței sociale sau juridice, administrației 

publice locale.  

 

Experiență: preferabil nu mai puţin de 2 ani în domeniul social, dreptului sau 

administrației publice locale. 

 

Cunoștințe:  

- legislaţia în domeniul asistenţei sociale şi protecţia familiei;  

- legislaţia în domeniul administraţiei publice locale; 

- Codului deontologic al asistentului social;  

- sistemul existent de servicii sociale în Republica Moldova, precum şi noi practici 

şi metodologii în acest domeniu; 

- de operare la calculator la nivelul utilizatorului: Microsoft Office, Word, Excel, 

Pover Point, Internet. 

 

Abilități: capacitatea de a planifica şi organiza activităţiile sale; calităţi profesionale; 

capacitatea de organizare, utilizarea raţională a programului de activitate, distribuirea 

raţională a atribuţiilor funcţionale, ajustarea şi verificarea activităţii; de a finisa 

principalele direcţii şi priorităţi, crearea unui climat socio-psihologic în colectiv; calităţi 

morale şi etice necesare, stabilitate emoţională, discreţie şi amabilitate; responsabilitate 

înaltă pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; să fie laconic, argumentat, în mod clar şi 

logic să-şi exprime verbal şi în scris gîndurile şi opiniile sale; să ducă corespondenţa 

oficială. 

 

Atitudini/comportamente: să manifeste disciplina, străduinţă, iniţiativă şi independenţă 

în activitatea sa, inovaţie,  îndeplinirea şi altor atribuţii la necesitate, a fi responsabil de 

deciziile primite; să aibă dezvoltat simţul onestisităţii, datoriei, conştiinţei şi 

responsabilităţii; să fie loial, flexibil şi diplomatic, respectuos faţă de oameni; să respecte 

regulile de etică profesională şi ordine de muncă interioară; tendinţa spre dezvoltare 

profesională continuă. 

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de 

concurs: 

Formularul de participare
1
 

Copia buletinului de identitate; 

Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare 

profesională și/sau de specializare; 

                                                 
1
 Formularul de participare este plasat pe pagina oficială a autorității publice sau  poate fi solicitat la sediul 

autorității publice sau prin e-mail. 



Certificatul medical; 

Cazier judiciar.
2
 

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 17 februarie 2020 

Telefon – 0231 5-46-30 

e-mail – sru.primaria@gmail.com  

adresa poștală – mun. Bălți, Piața Independenței nr. 1 

persoana de contact – Maria Ciolan, șef al Direcției resurse umane (biroul 314) 
 

Bibliografia concursului: 

 Constituția Republicii Moldova 

 Acte normative în domeniul serviciului public 

- Legea RM nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 

public; 

- Legea RM  nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului 

public; 

- Legea RM nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese; 

- Legea RM nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției; 

 

 Acte în domeniul administrației publice locale: 

- Legea RM nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală; 

- Legea RM nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă; 

- Legea RM nr. 100 din 22.12.2017 ”Cu privire la actele normative”. 

 

 Acte normative în domeniul de specialitate: 
- Convenţia ONU privind protecţia persoanelor cu dizabilităţi aprobată prin Legea nr. 166 din 

09.07.2010 la care Republica Moldova face parte; 

- Declaraţia de la Madrid la care Republica Moldova face parte; 

- Codul  Civil RM nr. 1107-XV din 06.06.2002;  

- Codul Familiei RM nr. 1316 din 26.10.2000; 

- Legea RM  nr.  547 – XV din 25.12.2003 "Asistenţei sociale"; 

- Legea RM nr.  190 din 08.05.2003 "Cu privire la veterani"; 

- Legea RM nr.123 din  18.06.2010  "Cu privire la serviciile sociale"; 

- Legea RM nr.81-XV din  28.02.2003  "Cu privind cantinele de ajutor social"; 

- Legea RM nr. 60-XIX din 30.03.2012, "Privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi"; 

- Legea RM nr. 133-XVI din 13.06.2008  "Cu privire la ajutorul social; 

- Hotărîrea Guvernului RM Nr. 723 din  08.09.2017 ”Cu privire la aprobarea Programului 

național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilității (2017-2022) și a planului de 

acțiuni de implementare a Programului”; 

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 1413 din  27.12.2007 "Cu privire la modul de stabilire și plată a 

compensației pentru servicii de transport"; 

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 474 din 20.04.2016 pentru arobarea ”Regulamentului cu privire 

la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu 

destinație specială”; 

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 314 din  23.05.2012 "Pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind organizarea și funcționarea serviciului social Asistență personală și a standardelor 

minime de calitate"; 

                                                 
2
 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz candidatul are obligația să 

completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la 

care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

mailto:sru.primaria@gmail.com


- Hotărîrea Guvernului RM nr. 372 din  06.05.2010 "Pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate 

persoanelor în vîrstă și cu dizabilități; 

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 567 din  26.07.2011 "Pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare tehnice”; 

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 711 din  09.08.2010 "Pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind organizarea și funcționarea serviciului social Locuință protejată și a standardelor 

minime de calitate”; 

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 1246 din 16.10.2003 ”Despre arobarea Regulamentului - tip cu 

privire la funcționarea cantinelor de ajutor social”; 

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 357 din 18.04.2018 ”Cu privire la determinarea dizabilități”; 

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 1147 din 20.12.2017 ”Cu privire la completarea Programului 

pentru integrarea problemelor îmbătrînirii în politici și a panului de acțiuni privind 

implementarea principiului îmbătrîniri active (2018-2021)”; 

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 159 din 14.02.2018 pentru aprobarea ”Regulamentului cu 

privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material”. 

 

 

Testarea candidaților va fi efectuată în limba de stat! 

Concursul constă din două etape: 

Proba scrisă; 

Interviul. 

Candidații care obțin la una din probe mai puțin de 6 puncte sunt excluși din concurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Formular  
de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante  

   

Autoritatea publică _______________________________________________________________________  

   

Funcţia publică solicitată__________________________________________________________________  

   

I. Date generale 

  

Nume  Prenume  

Data naşterii  Domiciliu  

Cetăţenia (inclusiv a 
altor state) 

  

  

  

Telefon  serv. –  

domic. –  

mobil – 

E-mail  

Adresa poştală  

 

 

II. Educaţie  

  

Studii de bază: 

  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, localizarea, facultatea  Specialitatea obţinută. 
 Diplomă/certificat 

     

     

     

  

Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):  

  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, adresa, facultatea Specialitatea, titlul obţinut. 
Diplomă/certificat 

     

     

     



   

Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:  

  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, adresa Denumirea cursului Diplomă/certificat 

      

      

      

     

     

   

Titluri ştiinţifice   

  

  

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.   

  

  

 

   

III. Experienţa de muncă  

  

Vechimea în serviciul public  

Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate  

   

Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)  

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

  

  

  

  

  

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

  

  

  

  

  

  



Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

  

  

  

  

  

   

  

IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)  

  

Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

    

    

    

    

  

  

V. Calităţi personale (autoevaluare) 

  

Calităţi  Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

    

    

    

    

   

   

VI. Nivel de cunoaştere a limbilor  

  

Denumirea limbii Calificativ de cunoaştere 

cunoştinţe  
de bază 

bine foarte  
bine 

     

     

     

     

   

  



VII. Abilităţi de operare pe calculator 

  

Programe  Nivel de utilizare 

   

   

   

   

   

 VIII. Relaţii de rudenie 

  

Relaţii de rudenie cu funcţionarii 
autorităţilor publice organizatoare a 
concursului 

  

  

  

  

   

  

IX. Recomandări 

  

Nr. Nume, prenume Organizaţia, postul deţinut Tel., e-mail 

1.    

2.    

3.    

  Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul autorităţii 
publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate. 

   

Data completării formularului 

   
Semnătura 

 

 


