
 

 

 

 

MINISTERUL 

MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

   

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, (str. V. Alecsandri, 1,               

mun. Chișinău), anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de Șef 

Secția politici familiale și asistenţă socială pentru copii în cadrul Direcției 

politici de protecție a familiei și drepturilor copilului. 

- CV-ul; 

- formularul de participare (Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 

11.03.2009, Anexa nr. 1) 

- buletinul de identitate (originalul și copia);  

- diploma de studii superioare (originalul și copia); 

- carnetul de muncă (originalul și copia); 

- cazierul juridic (după angajare), pot fi prezentate la Secţia resurse 

umane a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei până la 22 februarie 

2017, et. 4, bir. 417. Telefon de contact: 022-26-93-46, e-mail: 

www.viorica.costin@mmpsf.gov.md  

Notă:  Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă 

împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În 

situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, 

documentele în original vor fi prezentate  la data desfăşurării probei scrise a 

concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. 

 

 

Cerinţe generale faţă de candidaţi: 

 

1. Cetăţean al Republicii Moldova. 

2. Cunoaşterea limbii de stat. 

3. Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet) 

4. Fără antecedente penale. 

5. Apt de muncă, din punct de vedere medical. 

6. Aptitudini de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi 

sinteză, de comunicare, de planificare şi implementare a activităţilor şi 

deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea 

control). 

7. Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, 

corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare 

profesională continuă. 

http://www.viorica.costin@mmpsf.gov.md/


Cerințe specifice: 

1. Studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul asistenței sociale, 

juridic, sociologie, management, psihologie, științe politice. 

2. Experienţă profesională în domeniu - minim 2 ani. 

3. Cunoaşterea politicilor și legislaţiei în domeniul protecției familiei și 

copilului. 

4. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1). 

 

Scopul general al funcţiei: 

Elaborarea, promovarea şi monitorizarea implementării politicii statului în 

domeniul protecţiei sociale a familiei cu copii şi copilului aflat în situație de risc 

în scopul asigurării securităţii sociale.  

 

Sarcinile de bază: 

1) Coordonarea procesului de elaborare, sinteză şi promovare a legislaţiei de 

protecţie socială a familiei şi copilului, în special în domeniul prestaţiilor 

sociale, serviciilor sociale adresate familiilor cu copii și copiilor aflați în 

situație de risc, repatrierii copiilor. 

2) Coordonarea procesului de dezvoltare a serviciilor sociale adresate 

familiilor cu copii şi copiilor aflați în situaţie de risc. 

3) Coordonarea procesului de implementare a mecanismului intersectorial de 

cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi 

monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, 

neglijării, exploatării şi traficului. 

4) Coordonarea procesului de repatriere a copiilor identificați fără însoțitori 

legali pe teritoriile altor state. 

5) Monitorizarea şi evaluarea implementării de către Secţiile/Direcţiile 

asistenţă socială şi protecţie a familiei a legislaţiei în domeniul protecţiei 

sociale a familiei şi copilului. Coordonarea acordării asistenţei 

metodologice în domeniu. 

6) Managementul secţiei. 

 

Bibliografie: 
 

1. Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989; 

2. Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, 

referitor la vînzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă 

(a.2000); 

3. Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale 

răpirii internaţionale de copii; 

4. Convenţia de la Haga privind protecţia copiilor şi cooperarea în materia 

de adopţie internaţională din 29 mai 1993; 



5. Convenţia O.I.M. nr. 182 din 17.06.1999 privind interzicerea celor mai 

grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării 

lor; 

6. Codul Familiei adoptat prin Legea nr.1316-XIV din 26.10.2000; 

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

8. Codul de Procedură Civilă nr.225-XV din 30.05.2003; 

9. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 

158-XVI din 04.07.2008;  

10.  Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 

22.02.2008; 

11.  Legea cu privire la conflictul de interese nr. 16-XVI din 15.02.2008;  

12.  Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției nr. 90-XVI din 

25.04.2008; 

13.  Legea nr.289-XV din 22.07.2004, privind indemnizaţiile pentru 

incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale; 

14.  Legea nr.499-XIV din 14.07.1999, privind alocaţiile sociale de stat 

pentru unele categorii de cetăţeni; 

15.  Legea nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului 

și alte autorități ale administrației publice centrale și locale; 

16.  Legea nr.190-XIII din 11.07.1994 cu privire la petiționare; 

17.  Legea nr.133-XVI din 13.06.2008, cu privire la ajutorul social; 

18.  Legea asistenţei sociale nr.547-XV din 25.12.2003; 

19.  Legea nr. 123 din 18.06.2010, cu privire la serviciile sociale; 

20.  Legea nr. 338-XII din 15.12.1994, cu privire la drepturile copilului; 

21.  Legea nr. 99 din 28.05.2010, privind regimul juridic al adopției; 
22.  Legea nr.436-XVII din 28.12.2006, privind administraţia publică locală; 

23. Legea nr.129 din 08.06.2012, privind acreditarea prestatorilor de servicii 

sociale; 

24.  Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în 

situație de risc și a copiilor separați de părinți; 

25.  Legea nr. 315 din 23.12.2016 privind prestațiile sociale pentru copii; 

26.  Hotărîrea Guvernului nr.351 din 29.05.2012, pentru aprobarea 

Regulamentului privind redirecţionarea resurselor financiare în cadrul 

reformării instituţiilor rezidenţiale; 

27.  Hotărîrea Guvernului nr.948 din 07.08.2008, cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – 

victime ale traficului de fiinţe umane; 

28.  Hotărîrea Guvernului nr.7 din 20.01.2016, cu privire la aprobarea 

Regulamentului–cadru privind organizarea și funcționarea Comisiei 

pentru protecţia copilului aflat în dificultate;  

29.  Hotărîrea Guvernului nr.870 din 28.07.2004, cu privire la aprobarea 

Normelor provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi 

cei aflaţi sub tutelă/curatelă din şcolile profesionale şi de 

meserii,instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior 

universitar, şcolile de tip internat şi casele de copii; 



30.  Hotărîrea Guvernului nr.581 din 25.05.2006, cu privire la aprobarea 

Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a 

indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă; 

31.  Hotarîrea Guvernului nr.812 din 02.07.2003, cu privire la aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial; 

32.  Hotărîrea Guvernului nr. 760 din 17.09.2014, pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului 

de asistenţă parentală profesionistă și standardelor minime de calitate; 

33.  Hotărîrea Guvernului nr. 937 din 12.07.2002, pentru aprobarea 

Regulamentului casei de copii de tip familial; 

34.  Hotărîrea Guvernului nr.1733 din 31.12.2002, cu privire la normele de 

asigurare materială a copiilor orfani şi celor rămaşi fără ocrotire 

părintească din casele de copii de tip familial; 

35.  Hotărîrea Guvernului nr.924 din 31.12.2009, cu privire la alocaţiile 

pentru copiii plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă; 

36.  Hotărîrea Guvernului nr.290 din 15.04.2009, pentru aprobarea Regulilor 

de eliberare a certificatului de luare în evidenţă a copilului care rămîne în 

ţară, al cărui părinte/tutore (curator), cetăţean al Republicii Moldova, se 

angajează provizoriu în muncă în străinătate; 

37. Hotărîrea Guvernului nr. 1182 din 22.12.2010, pentru aprobarea 

Regulamentului privind mecanismul de colaborare intersectorială în 

domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii 

infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu; 

38. Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15.11.2002, cu privire la indemnizaţiile 

adresate familiilor cu copii; 

39. Hotărîrea Guvernului nr. 550 din 22.07.2011 pentru aprobarea 

Regulamentului privind procedura de acreditare şi modul de funcţionare a 

organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în 

Republica Moldova şi a listei serviciilor şi activităţilor pe care le pot 

desfăşura în domeniul adopţiei internaţionale; 

40. Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 25.07.2011 pentru instituirea Consiliului 

Consultativ pentru Adopţii Internaţionale şi aprobarea Regulamentului de 

activitate a acestuia; 

41. Hotărîrea Guvernului nr.52 din 17.01.2013 privind aprobarea 

Regulamentuluiu-cadru cu privire la organizarea și funcționarea 

Serviciului social Casă comunitară pentru copii în situație de risc; 

42. Hotărîrea Guvernului nr.851 din 08.10.2014 pentru aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru 

copiii plasați în Casa comunitară pentru copii în situație de risc; 

43. Hotărîrea Guvernului nr.529 din 03.07.2014 cu privire la aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru Serviciul social „Casă comunitară 

pentru copii în situație de risc”; 

44. Hotărîrea Guvernului nr. 889 din 11.11.2013 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru cu privire la organizarea și funcționarea 

Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii; 



45. Hotărîrea Guvernului nr.780 din 25.09.2014 pentru aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru Serviciul social de sprijin pentru 

familiile cu copii; 

46. Hotărîrea Guvernului nr. 441 din 17.07.2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului 

social Centru de zi pentru copii în situație de risc; 

47. Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social; 

48. Hotărîrea Guvernului nr.823 din 04.07.2008, cu privire la aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în 

centrele de plasament pentru copii cu dizabilităţi; 

49. Hotărîrea Guvernului nr.824 din 04.07.2008, cu privire la aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în 

centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi; 

50. Hotarîrea Guvernului nr.1019 din 02.09.2008, cu privire la aprobarea 

Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate în 

cadrul centrelor maternale; 

51. Hotarîrea Guvernului nr.450 din 28.04.2006, cu privire la aprobarea 

Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea 

copilului din Centrul de plasament temporar; 

52. Ordinul ministrului, muncii, protecţiei sociale şi familiei nr. 285 din 

23.06.2011„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de 

evaluare a garanţiilor morale şi condiţiilor materiale ale solicitanţilor 

pentru adopţie”; 

53. Ordinul ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei  nr. 103 din 

30.05.2016 cu privire la aprobarea Ghidului metodologic pentru 

implementarea serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii; 

54. Ordinul ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei nr. 159 din 

07.09.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la 

organizarea și funcționarea Subdiviziunii protecția copilului și familiei din 

cadrul organului local de specialitate în domeniul asistenței sociale și 

protecției familiei; 

55. Ordinul ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei nr. 78 din 

20.04.2016 cu privire la aprobarea modelelor de dispoziții și a registrelor 

de evidență pentru autoritățile tutelare în domeniul protecției copiilor în 

situație de risc și a copiilor separați de părinți. 

 

 


