ANUNŢ
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului ClujNapoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 (patru) funcţii publice de execuţie temporar
vacante, respectiv:
1.Expert, clasa I, grad profesional asistent
2.Inspector, clasa I, grad profesional asistent
3.Inspector, clasa I, grad profesional principal
4.Consilier, clasa I, grad profesional superior
Funcţiile publice de la pct. 1-4 pentru care se organizează concursul de recrutare sunt cuprinse în
structura Serviciului Protecţia Copilului, Familiei şi Dezvoltare Comunitară din statul de funcţii al Direcţiei de
Asistenţă Socială şi Medicală.
Condiţiile de desfăşurare a concursului:
Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 8 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Data, ora şi locul organizării probei scrise:15.11.2012, ora 10, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi
Medicală din municipiul Cluj-Napoca, str. Ştefan Octavian Iosif nr. 2-4 ori sediul Primăriei municipiului ClujNapoca din str. Moţilor, nr. 3 (se va anunţa în timp util).
Condiţiile de participare la concurs:
1. Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu
modificările şi completările ulterioare;
2. Condiţii de studii - studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe ale educaţiei,
specializarea pedagogie, pentru funcţia publică menţionată la pct. 1; studii superioare de lungă durată cu diplomă
de licenţă în domeniul ştiinţe juridice sau în domeniul asistenţă socială, pentru funcţia publică menţionată la pct.
2; studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie, specializarea psihologie pentru
funcţia publică menţionată la pct. 3 şi studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe
sociale pentru funcţia publică menţionată la pct. 4.
Vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999 (r2):
–

un an pentru funcţiile publice prevăzute la pct.1 şi 2;

–

cinci ani pentru funcţia publică prevăzută la pct. 3;

–

nouă ani pentru funcţia publică prevăzută la pct. 4.

Alte cerinţe specifice, specializări, abilităţi şi competenţe, conform fişei postului: cunoştinţe de operare pe
calculator - nivel mediu, cunoaşterea limbii engleze sau franceze-nivel mediu, munca cu persoane defavorizate,
munca cu publicul, deplasări în teren- pentru toate funcţiile publice cuprinse la pct. 1-4.
Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcţiilor publice de la pct. 1-4 cuprinse în structura Serviciului Protecţia
Copilului, Familiei şi Dezvoltare Comunitară este următoarea:
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, r2, cu modificările şi completările ulterioare,
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,
5. Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale,
6. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, (*actualizată*),
7. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în
domeniul protecţiei drepturilor copilului,
8. Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la secretariatul comisiei de concurs (str. Şt. O. Iosif, nr. 2-4, camera
3) şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr.
611/2008, modificată şi completată de H.G.1173/2008, respectiv:
a)
b)
c)
d)

formularul de înscriere prevãzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
copia actului de identitate;
copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri;
copia carnetului de muncã sau, dupã caz, o adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã şi, dupã caz, în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii
concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria rãspundere sau adeverinţa care sã ateste cã nu a desfãşurat activitãţi de poliţie politicã.
Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia,
în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii Publice.
Copiile de pe actele prevãzute mai sus se prezintã în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care
se certificã pentru conformitatea cu originalul de cãtre secretarul comisiei de concurs.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul
instituţiei publice organizatoare a concursului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0264-56.30.54 sau 0264-563057.
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