
Direcția Asistență Socială Protecția Familiei și Copilului 

Șoldănești 

 

Anunţă concurs  
pentru suplinirea  funcţiei publice  de execuţie  vacantă -   

specialist superior în problemele familiei cu copii în situaţie de risc. 

 
Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul 

Direcţiei Asisistenţă Socială Protecţia  Familiei și Copilului Șoldănești 

 

Cerinţe specifice: 

 
Studii:  
 Superioare licenţiate sau echivalente, în domeniul  asistenţei sociale, pedagogice, drept, 
psihologice; 

 Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul administrat şi administraţie publică. 

 Deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

 Nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă; 

 Este apt din punct de vedere al sănătăţii pentru exercitarea funcţiei publice conform    
      certificatului medical; 

 Nu are antecedenţe penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; 

 Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau a exercita o anumită activitate, ca  

      urmare a sentinţei judecătorești definitive; 

 

Experienţă profesională:  

 se admite participarea la concurs a persoanelor cu o vechime în muncă cel puţin 2(doi) ani de 
experienţă profesională în domeniu,  constituie un avantaj experienţa în organele de asistenta 

sociala 
 

Cunoştinţe:  
 cunoaşterea legislaţiei în domeniu  ; 

 cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel; 

 cunoaşterea limbii de stat la nivel avansat citit/scris/vorbit. 

 

Persoanele interesate pot depune personal la sediul DASPFC Șoldănești 

 Dosarul de concurs:  
a) formularul de participare;  

b) copia buletinului de identitate; 

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de  perfecţionare 

profesională şi/sau de specializare; 

d) copia carnetului de muncă;  

e) certificatul medical; 

f) cazierul judiciar/ declaraţia pe propria răspundere. 

g) Cererea pentru participarea la concurs. 

 

Setul de documente va fi depus în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării 

anunţului pe pagina web 

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs  23 Octombrie 2022 

Contacte - telefon: 2-25-43   


