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ORDIN
mun. Chisindu
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Cu privire la organizarea ;i
deffi;urarea c oncLtrs ului

in conformitate cu prevederile arl'. 56 alin. (1) din Codul Muncii, ordinului
Ministrului Muncii gi Protecliei Sociale nr. zg - p$ 3 din 11 iulie 2022,,Cu privrire
la otganizarea gi desftqurarea concursului pentru Lrrpur.u funcliei de conducdtor
qi adjunct al conducdtorului al institufiiloi publice in care Ministerul Muncii qi
Protecliei Sociale are calitatea de fondator" Ei in t.-.iul prevederilor punctului 9
al Regulamentului cu privire la organizarea qi funcfionar.u Minirterului Muncii si
Protecliei Sociale, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. r491202j ,

ORDON:

1' Se anun{d concurs pentru ocuparea funcliei de director al Centrului de
plasament temporar pentru copii cu dizabilitifi, mun. Orhei, incepAnd
cu plasarea pe pagina web a Ministerului Muncii qi Protecliei Soci it" u
condiliilor de concurs"

2' Conducerea Centrului de plasament temporar pentru copii cu dizabilit6ti,
mun. orhei va asigura plasarea ordinului i; cauzd, pe pagina web"a
instituliei, precum gi il va afiga pe panoul informati,otrai de la sediul
instituliei publice, intr-un loc vizibif qi accesibil publicuiui.

3 ' Serviciul resurse umane va organi za recep[ionarea dosarelor candidalilor qi
va asigura plasarea anunfului anexat pe pagina web a minisl.erului.

4' Controlul executdrii prezentului ordin se atribuie dlui Vasile Cusca,
secretar de stat.

MINISTRU Marcel SPATARI



Anexd la Ordinul MMPS
N'.1ff - P$4_ din 1S. to, 2r)4L

ANUNT
privind organizarea qi desfigurarea concursului pentru ocuparea functiei de

director al Centrului de plasament temporar pentru copii cu dizabilititi,
mun. Orhei

Ministerul Muncii Ei Protecliei Sociale (2009, Chigindu, str. Vasile
Alecsandn, 2) anun!6 concurs pentru ocuparea funcliei vacante de director al
Centrului de plasament temporar pentru copii cu dizabilititi, mun. Orhei.

Condi{ii de participare la concurs:
1) deline cetdlenia Republicii Moldova;
2) define studii superioare de licen!6 sau echivalente in domeniul juridic,

economic sau alte domenii corespunzdtoare domeniilor de competentd ale
institufiilor in care Ministerul Muncii Ei Protec{iei Sociale are calitatea de
fondator.

3) cunoagte limba romdnS, scris gi vorbit;
4) are capacitate deplind de exerciliu;
5) este aptd,, din punct de vedere al stdrii sdndtdlii, pentru exercitarea funcliei,

conform certificatului medical eliberat de institu{ia medicald abilitatd;
6) nu are antecedente penale;
7) ate o vechime in muncd de cel pulin 5 ani de experienld profesionald in

domeniul/domeniile de activitate a instituliei, cel puJin 2 ani de experienfb
profesionald in funclii de conducere;

B) nu a atins virsta necesard oblinerii dreptului la pensie pentru limita de
virstd;

9) nu este privatd de dreptul de a ocupa anumite funclii sau de a exercita o
anumitd activitate, ce derivi dintr-un act de constatare al Autoritdlii Nalionale de
Integritate sau dintr-o hotdrare j udecdtoreascd definitivd;

10) se bucurd de o reputalie ireproEabils (integritate, inclusiv lipsa
conflictelor de interese nedeclarate; respect pentru drepturile omuiui,
nediscriminare gi egalitate de gen; deschidere fa!6 de cetdfeni, mass-media gi
societatea civilS; lipsa implicdrii in cazuri dubioase, inclusiv rlemonstrate prin
investigalii jurnalistice; stil de viald corespunzitor veniturilor oficiale etc.).

La inscrierea pentru concurs, candidafii vor depune un dosar, care
include urmdtoarele acte:

1) cererea de participare Ia concurs, cu menlionarea postului solicitat,
conform modelului anexat;

2) conceptul de dezvoltare instutulionald care refle ctd viziunea candidatului
asupra prioritSlilor gi direcliilor principale de dezvoltare ale instituliei publice,
obiective strategice qi operalionale qi modalitetile de realizare a acestora qi nu va
depdqi 3 pagini;

3) copia actului de identitate;
4) curriculum vitae de model Europass, cu includerea a cel pu{in doud

persoane de referinfd;



5) copiile diplomelor de studii Ei ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfeclionare profesionalS gi/sau de specializare din ultimii 5 ani;

6) documente ce atestd experienfa profesionalS (copia carnetului de muncd,
certificate privind activitatea profesionald desfdquratd dupd 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 sint autentificate notarial sau se prezintd
impreund cu documentele originale, pentru a verifica veridicitatea lor.
Termenul limitd de depunere a dosarelor pentru parttcipare la concurs este de pdnd
la 01 noiembrie 2022, inclusiv. Dosarele se vor depune personal, prin pogtd sau
prin e-matl,IaMinisterul Muncii qi Protecliei Sociale, (str. V. Alecsandri2, et. 1,
bir.I27).
Candida{ii, care depun dosarul prin pogtd sau e-mail vor prezenta p6n[ la prima
gedin!6 a comisiei de concurs toate actele in original pentru autentific are, in caz
contrar dosarul de concurs se respinge.
Persoana responsabild de receplionarea dosarelor ;i fwnizarea informaliilor
suplimentare referitoare la organizatea concursului - dna Daniela Martin, qef,
Serviciul resurse umane, telefon de contact: 022-26-21-72. e-mail:
daniela.marlin@ social. gov.md.



Modelul cererii de participare

CERERE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Prin prezenta, subsemnatul/a
solicit admiterea la concursul de ocupare a funcliei de

al

La pr ezenta cerere, anexez urmdto arele documente :

L Copia actului de identitate (pag. );
2. Conceptul de demoltare institulionald (pag. ),.
3. Curriculum vitae de model Europass (pog, ),"
4. Copia/cop-iile qctului/actelor de studii (pag. I;
5. Documente ce atestd experienla profesionatd (pag. ),.
6. Cazierul judiciqr/declarafia pe propria rdspundere (pag. );
7. Certificatul medical (pag. );

Ptrnptezenta, imi exprim consimldmdntul privind prelucrarea datelor cu
catacter personal ce md vizeazd", de cdtre Ministerul Muncii qi Protecliei
Sociale in scopul verificdrii corespunderii candidaturii mele la functia
vacantd" solicitatd.

Data Semndtura


