
 

A N U N Ţ    

Consiliul raional Cimișlia anunță concurs pentru ocuparea funcţiei de 

Director al Azilului pentru Bătrîni și Invalizi Cimișlia 

 

Sarcinile de bază: 

1. Reprezintă interesele Azilului în relaţiile cu autorităţile publice, persoanele fizice 

şi juridice rezidente şi nerezidente şi după caz reprezentarea intereselor Azilului în 

instanţele judecătoreşti; 

2. Încheie contracte, acorduri, eliberează procuri, deschide conturi în instituţiile  

bancare; 

3. Asigură elaborarea strategiei şi programului de activitate al Azilului şi devizului 

anual de venituri şi cheltuieli; 

4. Numeşte şi eliberează din funcţie personalul Azilului în condiţiile legii; 

5. Asigură acordarea suportului rezidenţilor Azilului în conformitate cu contractele 

bilaterale semnate între Instituţie şi rezidenţi;  

6. Asigură monitorizarea respectării de către rezidenţi a condiţiilor şi normelor de 

aflare în cadrul Azilului; 

7. Stabileşte, în limitele bugetului anual aprobat şi ale schemei de încadrare, salariile 

pentru personalul Azilului; 

8. Emite ordine, care sînt executorii pentru întreg personalul Azilului; 

9. Asigură ţinerea evidenţei contabile şi prezentarea dărilor de seamă statistice în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 

Condiţii de participare la concurs: 

Condiţii de bază: 

La funcţia de director al Azilului pot participa persoane fizice care întrunesc 

următoarele condiţii:  

a) deţin cetăţenia Republicii Moldova; 

b) au studii superioare preferabil în unul din domenii: pedagogie, psihologie, 

psihopedagogice, asistenţă socială, medicină, drept; 

c) posedă limba de stat;  

d) are experienţă în funcție de conducere, minim 3 ani; 

e) nu a împlinit vârsta necesară pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limita 

de vârstă; 

f) nu are antecedente penale nestinse. 

 

Cerinţe specifice: 

Studii:  Superioare relevante.  

Experienţă profesională: minimum 3 ani experiență înfuncție de conducere.    

Cunoştinţe: cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet. 

Abilităţi: aptitudini manageriale, lucru cu informaţia, analiză, sinteză, planificare, 

organizare, elaborarea documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare 

eficientă, lucru în echipă.  

 



 

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de  iniţiativă, diplomaţie, 

creativitate, flexibilitate, disciplină, punctulitate, responsabilitate. 

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă Dosarul de concurs: 

a) cererea de înscriere; 

b) curriculum Vitae (CV); 

c) copia buletinului de identitate; 

d) copia diplomei de studii; 

e) copia carnetului de muncă/după caz - certificate de la CTAS; 

f) scrisoare de motivaţie; 

g) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere precum că nu are antecedente 

penale. 

Notă1: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, 

candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen 

de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii 

actului administrativ de numire. 

Notă2: 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, veridicitatea documentelor se verifică la data desfășurării probei 

scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs. 

 

Data  limită  de depunere  a  Dosarului de concurs - 19 octombrie 2020, ora 17:00; 

Telefon  -  0241 2-21-43; 

E-mail - crcim@mail.ru; 

Persoana de contact - Vasluian Mariana, specialist principal, Aparatul Președintelui; 

Informații pe adresa:  or. Cimişlia, bd. Şt. cel Mare, nr. 12, etajul 2, bir.210. 

 

Bibliografia: 

- Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003; 

- Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală;  

- Legea nr. 547/2003 asistenței sociale;  

- Legea nr.123/2010 cu privire la serviciile sociale; 

- Legea 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; 

- Hotărârea Guvernului 1500/2004 pentru abrobarea Regulamentului-tip cu privire 

la funcționarea azilului pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități. 
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