ANUNŢ
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală organizează concurs în vederea recrutării şi selecţiei de personal
pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de inspector de specialitate (grad profesional IA) la
Serviciul asistenţa persoanelor cu nevoi speciale şi a funcţiei contractuale de execuţie temporar vacantă de
psiholog la Serviciul protecţia copilului, familiei şi dezvoltare comunitară - Centrul de servicii socio-medicale
1. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere la concurs, probă scrisă şi interviu.
2. Condiţiile de participare la concurs:
2.1.Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Anexa
la H.G. nr. 286/2011.
2.2.Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuţie de inspector de
specialitate (grad profesional IA):
2.2.1. Studii: superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul asistenţă
socială, specializarea asistenţă socială, conform H.G. nr. 707/2012.
2.2.2. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 9(nouă) ani,
2.2.3. Deţinerea Permisului european de conducere a computerului Complet: Certificat ECDL
Complet.
Prezintă avantaj efectuarea unor specializări în domeniu: studii aprofundate postuniversitare în
domeniul asistenţei sociale, experienţă profesională relevantă în domeniul postului.
2.2.a. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuţie de psiholog:
2.2.a.1.Studii: superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul psihologie
specializarea psihologie, conform H.G. nr. 707/2012.
2.2.a.2.Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 3(trei) ani
2.2.a.3.Cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu,
Prezintă avantaj efectuarea unor specializări în domeniul protecţiei şi psihologiei copilului.
Data, ora şi locul selecţiei dosarelor de înscriere la concurs: 19.10.2012, ora 11,00., la sediul Direcţiei
de Asistenţă Socială şi Medicală, str. Ştefan Octavian Iosif nr. 1-3.
Data, ora şi locul organizării probei scrise: 14.11.2012, ora 10,00., la sediul Direcţiei de Asistenţă
Socială şi Medicală, str. Ştefan Octavian Iosif nr. 2-4, camera 3.
Data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până în data de 16.10.2012
inclusiv, orele 16,00, la Serviciul Resurse Umane Salarizare, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi
Medicală, str. Ştefan Octavian Iosif nr. 2-4, camera 3.
Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de inspector de specialitate
(grad profesional IA) este următoarea:
1. Constituţia României,
2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice,
4. Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale,
5. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi
actualizată,
6. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată,
7. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, actualizată,

8. H.G. nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă
socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003
privind serviciile sociale, actualizată.
Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de psiholog este următoarea:
1. Constituţia României,
2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice,
4. Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale,
5. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, (*actualizată*),
6. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în
domeniul protecţiei drepturilor copilului.
Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 6 din Anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, respectiv:
a)Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b)Copie act identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)Acte care atestă nivelul studiilor, acte care atestă efectuarea unor specializări, documente care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice, pregătirea şi experienţa profesională;
d)Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
e)Copia carnetului de muncă ori adeverinţă, după caz;
f)Cazier judiciar;
g)Curriculum vitae;
Copiile de pe actele mai sus prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru
conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0264-56.30.54.
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