ANUNŢ
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului ClujNapoca organizează concurs de promovare pe funcţia publică de conducere de Şef serviciu, vacantă la Serviciul
Protecţie Socială
Condiţiile de desfăşurare a concursului:
− Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din str. Ştefan
Octavian Iosif nr. 2-4, camera 3.
Concursul se organizează la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj-Napoca, str. Ştefan
Octavian Iosif nr. 2-4, camera 3, în data de 26 septembrie 2011, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 28
septembrie 2011, ora 14.00, interviul.
Condiţiile de participare la concurs:
1. Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 din
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G.1173/2008.
3. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice de conducere de Şef serviciu la
Serviciul Protecţie Socială: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în asistenţă socială; experienţă
profesională relevantă în evaluarea şi intervenţia socială a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile;
4. Să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
5. să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
6. să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile Legii nr. 188/1999,
republicată;
7. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 (doi) ani.
Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Şef serviciu la Serviciul Protecţie Socială:
1. Constituţia României,
2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,
5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată,
6. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
7. Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică,
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, actualizată.
8. Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0264-56.30.54.
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