
 
 

 

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA 
 

MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL PROTECTION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

 

 

A N U N Ț 

privind prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru concursul de 

ocupare a funcției de director al instituțiilor publice în care Ministerul Muncii 

și Protecției Sociale are calitatea de fondator 
 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MD-2009, Chișinău, str. Vasile 

Alecsandri, 2) anunță prelungirea termenului privind depunerea dosarelor pentru 

concursul privind ocuparea funcției vacante de director a următoarelor instituții 

publice în care Ministerul Muncii și Protecției Sociale are calitatea de fondator: 

1) Centrul de reabilitare de zi pentru copii cu dizabilități, or. Criuleni; 

2) Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități 

(adulte), mun. Bălți; 

3) Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități, mun. 

Orhei.  
 

Condiții de participare la concurs: 

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

2) deține studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul juridic, 

economic sau alte domenii corespunzătoare domeniilor de competență ale 

instituțiilor în care Ministerul Muncii și Protecției Sociale are calitatea de fondator.  

3) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

4) are capacitate deplină de exerciţiu; 

5) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei, 

conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; 

6) nu are antecedente penale; 

7) are o vechime în muncă de cel puțin 5 ani de experiență profesională în 

domeniul/domeniile de activitate a instituției, cel puțin 2 ani de experiență 

profesională în funcții de conducere; 

8) nu a atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de 

vîrstă; 

9) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o 

anumită activitate, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de 

Integritate sau dintr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

10) se bucură de o reputație ireproșabilă (integritate, inclusiv lipsa conflictelor 

de interese nedeclarate; respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi 

egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; lipsa 

A 



implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice; stil 

de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.). 

 La înscrierea pentru concurs, candidații vor depune un dosar, care 

include următoarele acte: 

1) cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat, conform 

modelului anexat; 

2) conceptul de dezvoltare instutuțională care reflectă viziunea candidatului 

asupra priorităților și direcțiilor principale de dezvoltare ale instituției publice, 

obiective strategice și operaționale și modalitățile de realizare a acestora și nu va 

depăși 3 pagini; 

3) copia actului de identitate; 

4) curriculum vitae de model Europass, cu includerea a cel puțin două 

persoane de referință; 

5) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de 

perfecţionare profesională şi/sau de specializare din ultimii 5 ani; 

6) documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, 

certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 

sau alte documente confirmative); 

7) cazierul judiciar; 

8) certificatul medical; 

9) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Copiile documentelor prezentate sînt autentificate notarial sau se prezintă 

împreună cu documentele originale, pentru a verifica veridicitatea lor.  

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs este de pînă 

la 02 septembrie 2022, inclusiv. Dosarele se vor depune personal, prin poștă sau 

prin e-mail, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, (str. V. Alecsandri 2, et. 1, 

bir.127). 

Candidaţii, care depun dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta pînă la prima 

ședință a comisiei de concurs toate actele în original pentru autentificare, în caz 

contrar dosarul de concurs se respinge. 

Persoanele responsabile de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor 

suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Daniela Martin, șef, 

Serviciul resurse umane, telefon de contact: 022-26-21-72, e-mail: 

daniela.martin@social.gov.md și dna Stela Vieru – Botezat, consultant principal, 

Serviciul resurse umane, telefon de contact: 022-26-21-43, e-mail: stela.vieru-

botezat@social.gov.md. 
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Modelul cererii de participare 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE LA CONCURS 

 

 

 Prin prezenta, subsemnatul/a _____________________________________ 

_____________________ solicit admiterea la concursul de ocupare a funcției de 

_________________________ al ______________________________________. 

 

 

La prezenta cerere, anexez următoarele documente: 

1. Copia actului de identitate (pag._________); 

2. Conceptul de dezvoltare instituțională (pag._________); 

3. Curriculum vitae de model Europass  (pag._________); 

4. Copia/copiile actului/actelor de studii (pag._________); 

5. Documente ce atestă experiența profesională (pag._________); 

6. Cazierul judiciar/declarația pe propria răspundere (pag._________); 

7. Certificatul medical (pag._________); 
 

 

 

Prin prezenta, îmi exprim consimțământul privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal ce mă vizează, de către Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale în scopul verificării corespunderii candidaturii mele la funcția 

vacantă solicitată. 
 

 

 

 

Data _________________                       Semnătura ______________ 

 

 

 

 
 


