
Condiții  

Asistent social comunitar, Serviciul Asistență Socială Comunitară 

în cadrul Direcției generale asistență socială 

 și protecția familiei. 

 

Scopul general al funcţiei: 

 Implimentarea politicii de stat în domeniul asistenţei sociale al unor categorii de populaţie, 

aflate în situaţie de dificultate la nivel de municipiu, prin acordarea asistenţei sociale în conformitate cu 

standardele de calitate aprobate, precum și gestionarea procesului de stabilire a dreptului la servicii și 

prestaţii sociale, prin oferirea ajutorul necesar persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate după caz 

prin necesitatea referirii cazurilor complexe spre alţi specialişti, servicii şi instituţii care prestează 

servicii sociale specializate pentru a depăşi perioada dificilă, în a rezolva problema sau în a obţine un 

sprijin adecvat conform necesităților solicitantului.  

Sarcinile de bază: 

I. Implimentarea reglamentărilor legislaţiei în vigoare a programelor naţionale şi locale, precum şi a 

strategiilor în domeniul asistenţei sociale a persoanelor/familiilor  aflate în situaţie de dificultate. 

II. Crearea parteneriatelor locale şi colaborare în vederea mobilizării potenţialului comunităţii 

pentru soluţionarea problemelor beneficiarilor şi dezvoltarea serviciilor sociale. 

III.  Realizează prevederile cadrului legal privind garantarea posibilităților egale pentru familiile  

defavorizate prin acordarea serviciilor și prestațiilor sociale  la un nivel garantat de stat. 

Condiţiile  de participare  la concurs: 

Condiţii de bază: 

- Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;  
- Posedarea limbii de stat (conform articolului 78 alineatul (2) din Constituție) și a limbilor oficiale 

de comunicare interetnică vorbite în teritoriul municipiului Bălți;  
- Capacitate deplină de exercițiu;  
- Să fie apt din punct de vedere al stării sănătății,  pentru exercitarea  funcției  atribuite,  

conform certificatului  medical eliberat de instituția  medicală abilitată;  
          - 

-  

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; 



Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, de licenţă  sau echivalente,  preferabil în domeniul asistenței sociale; 

Experiență: 6 luni de experiență profesională în domeniu, cursuri de perfecționare profesională 
în domeniul  protecției sociale, sistemului informațional automatizat ”Asistență Socială”; 

 

Cunoștințe: 
 

- Cunoştinţe şi aplicare în practică al domeniului de exercitare; 

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul asistenţei sociale; 

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul administraţiei publice (Constituţia Republicii 

  Moldova, Legea cu privire la petiţii etc.); 

- Cunoaşterea sistemului de servicii sociale în Republica Moldova, precum şi a noilor 

  practice şi metode de lucru în domeniu; 

- Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Office, Word, Excel. 

 

Abilități : gîndire ordonată, tact şi fluiditate în interacționare cu spectru comunitar, perseverenţă, 

rezistenţă la efort şi  la factori de stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de planificare a 

activităţii şi de utilizare eficientă a timpului, abilitatea de a comunica oral şi în scris, de a fi în 

măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările, de a lucra cu documentele, 

de a întocmi rapoarte, pregăti informaţii, planuri ect., utilizarea extensivă a tehnologiilor 

informaţionale  în activitate.  

 

Atitudini/comportamente:  

- volum ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice; 

- eficienţă profesională (capacitate de mobilizare profesională) 

- responsabilitate, corectitudine, imparţialitate; 

- tendinţă spre dezvoltarea  profesională continuă; 

- aptitudine generală de învăţare; 

- aptitudini de comunicare orală şi scrisă; 

- planificarea şi organizarea activităţilor; 

- atenţie concentrată şi distributivă; 

- rezistenţă la efort intelectual prelungit; 

- capacitate de cuprindere informaţională (combinarea mai multor informaţii); 

- respect faţă de oameni; 

- spirit de iniţiativă, flexibilitate, diplomaţie şi disciplină; 

 

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;  



- Copia carnetului de muncă
2
; 

- Certificatul  medical;  
- Cazier judiciar.

3
 

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 30.03.2020 
 

Telefon  – 0(231) 2-33-33, 0(231) 5-46-84  
e-mail – sas.pf@mail.ru 
adresa poștală – mun. Bălți, Piața Independenței nr. 1  
persoana de contact – Paterău Olga, (biroul 125).  

 

 
1 Formularul de participare este plasat pe pagina oficială a autorității  sau poate fi solicitat la sediul, sau prin 
e-mail.

 
 

2
 Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele 

originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e -
mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului sub sancțiunea respingerii 
dosarului de concurs. 
3 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 d e maximu m 10 zile calendaristice de la data la 

care a fost      

        declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

 

 

Bibliografia concursului: 
ACTE NORMATIVE ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE SOLICITAT 

- Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003; 
- Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;               

- Legea nr. 133-XVI  din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social; 
- Hotărîrea de Guvern nr. 1167 din 16.10.2008 pentru abrobarea Regulamentului cu privire la modul de 

stabilire și plată a ajutorului social; 
- Hotărîrea de Guvern 828 din 20.11.2015  cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 
și funcționare a organului local de specialitate în domeniul asistenței sociale și protecției familiei și a 
structurii-tip a acestuia; 
- Ghidul Asistentului social ”Managementul de caz”, aprobat prin Ordinul MMPSF nr. 96 din 
18.05.2016; 
- Codul administrativ al RM nr. 116 din 19.07.2018; 

 

    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 vacante  

 

 

Autoritatea _______________________________________________________________________ 

 

Funcţia vacantă solicitată__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

I. Date generale 

 

Nume  Prenume  

    

Data naşterii  Domiciliu  

    

Cetăţenia (inclusiv a    

altor state)    

   

   

Telefon serv. – E-mail  

    

 domic. – Adresa poştală 

 

 

 

 mobil –   

 

 

 

 

 



II. Educaţie 

Studii de bază: 

Nr. Perioada Instituţia, localizarea, facultatea Specialitatea obţinută. 

crt.   

Diplomă/certificat    

    

    

    

    

 

Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):  

       

 Nr. Perioada  Instituţia, adresa, facultatea Specialitatea, titlul obţinut. 

 crt.     Diplomă/certificat 

       

 

 

 

 

 

 

 

      



Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani: 

 

Nr. Perioada Instituţia, adresa Denumirea cursului Diplomă/certificat 

crt.     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Titluri ştiinţifice 

 

 

 

 

 

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc. 

III. Experienţa de muncă 

 

Vechimea în serviciul atribuit 

 

Vechimea în domeniul aferent funcţiei vacante solicitate 



Experienţa de muncă aferentă funcţiei vacante 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 bine  foarte 

 de bază   bine 

     

     

     

     

     

 

VII. Abilităţi de operare pe calculator 

Programe Nivel de utilizare 

  

  

  

  

  



VIII. Relaţii de rudenie 

 

 

Relaţii de rudenie cu  

Autoritatea de organizare 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, de 

a verifica datele din formular şi din documentele prezentate. 

 

Data completării formularului 

    

       Semnătura 
 


