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ANUNT

Direclia Generald de Asistenfd Sociald qi Proteclia Copilului Carag-Severin organizeazd,la
sediul sdu din Regila, Aleea Trei Ape, nr. 4, judelul Caraq-Severin, in zilele de 14 qi 17 octombrie
2019, concurs de recrutare pentru ocuparea funcfiei contractuale de conducere vacante de director al
Clminului pentru Persoane Vflrstnice Resita. institulie publicd de asisten{d sociald subordonatd
Direcliei Generale de Asistenld Sociald Ei Proteclia Copilului Caraq-Severin.

Conditii de participare la concurs:

Conditii ienerate: candidaJii trebuie sa indeplineascd condiJiile prevdzute de art. 3 din Anexa
la Hotdrdrea Guvernului rn. 286120II pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vqcqnt sau temporqr vqcant corespunzdtor funcliilor
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, clt modfficdrile Si
completdrile ulterioar e:

- are cetd{enia romAnd, cetdJenie a altor state membre
aparfindnd Spaliului Economic European gi domiciliul

- cunoagte limba romAnd, scris qi vorbit;
- are v6rsta minimd reglementatd de prevederile legale;
-,. are capacitate deplind de exerci{iu;
- are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatd, pe baza

adeverinJei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare abilitate;
- indeplineqte condiliile de studii qi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit

cerinlelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvArgirea un€i infracfiuni contra umanitdlii, contra

statului ori contra autoritdtrii, de serviciu sau in legdtur[ ou serviciul, care impiedic[
infdptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de corupJie sau a unei infractiuni sdv6rgite cu
intenfie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea func{iei, cu excep}ia situa}iei in care a
intervenit reabilitarea.

Conditii specifice: absolvenli cu diplomd de invdfdmdnt superior in domeniul psihologie,
asistenld sociald qi sociologie, cu veohime minimum 2 ani in domeniul serviciilor sociale, sau

absolvenli cu diplomd de licenla ai invdldmAntului Superior in domeniul juridic, medical, economic gi

al gtiinlelor administrative, cu experienfd de minimum 5 ani in domeniul serviciilor sociale, conform
prevederilor art.9 alin. (4) din Anexa nr. 1 la HotdrArea Guvernului m.867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum qi a regulamentelor-cadru de organizare gi funclionare a

serviciilor sociale, cu modihcdrile qi completdrile ulterioare,

- seleclia dosarelor de inscliere;
- proba scrisd;
- interviul.

ale Uniunii Europene sau a statelor
in Romdnia;
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Bibliosrafie :

1. Legea rtr. 1712000 privind asistenJa sociald a persoanelor vdrstnice, republicatd, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;
Legeartr.292l20ll a asistenJei sociale, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare;
Legea rtr- 5312003 privind Codul Muncii, republicatd in anul 201I, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

4. Legea nr. 54412001 privind liberul acces la informaliile de interes public, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
Legeanr.31912006 a securitiifii qi sdn[tdfii in munc6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Legeanr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modifrcdrile qi completdrile ulterioare;
Legea ru. 98 din t9 mai 2016 privind achizijiile publice, cu modifrctuile qi completirile
ulterioare;

8. Hotdrdrea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatonrlui serviciilor sociale, precum
qi a regulwnentelor-cadnt de organizare qi funcfionare a serviciilor sociale, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
9. HotdrArea Guvemului nr.978 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de

cost pentru serviciile sociale qi a nivelului venitului lunar pe membru de familie inbazacdruia se

stabileqte contribuJia lunard de intrelinere datoratd de cdtre suslindtorii legali ai persoanelor
vfirstnice din centrele rezidenfiale;

10. HotirArea Guvernului nr. 90312014 privind stabilirea nivelului minim al alocaliei zilrnce de

hrand pentru consumurile colective din institu{iile ;i unitiJile publice gi private de asisten{d
sociald destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitdfi qi persoanelor vArstnice ;

1l. HotdrArea Guvemului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarcaNormelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru
dtn Le gea nr. 9 I / 20 | 6 privind achiziliile publice

12. Ordonanfa de Urgen!6 a Guvemului nr. 5712019 privind Codul administrativ;
13. Ordonanla Guvernului nr. ll9ll999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv,

republicata in anul 2OO3, cu modifrc[rile gi completlrile ulterioare;
14. Ordinul ministrului M.F.P rc. 92312014 pentru aprobarca Normelor metodologice generale

referitoare la exercitarea controlului financim preventiv si a Codului specific de norme
profesionale pentru persoanele care desfh4oar5 activitatea de control financiar preventiv propriu,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

1 5. Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului MMJS nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea
standardelor minime de calitate pentru acreditarca serviciilor sociale destinate persoanelor
vArstnice, persoanelor lard adlpost, tinerilor care au pdrdsit sistemul de proteclie a copilului gi

altor categorii de persoane adulte aflate in dificultato, precurn gi a serviciilor acordate in
comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat gi cantinele sociale;

16. Anexa nr. 1l la Hotdrdrea Consiliului Judefean Caraq-Severin nr. 13912018 privind aprobarea

Regulamentului de organizare gi funclionare al aparatului propriu al Directiei Generale de

Asistenld Sociald qi ProtecJia Copilului Caraq-Severin, a Regulbmentelor de orgarizare qi

fimclionare ale serviciilor sociale fird personalitate juridicd din cadrul Direcliei, precum gi a
Regulamentelor de organizare gi func{ionare ale .spruiciilor sociale cu personalitate juridicd din
subordinea DirecJiei, cu modificdrile qi completirile ulterioare,

: dosarul de concurs se

depune in termen de maxim l0 zile lucr6tome 
"de 

Ia publicarea anuntului, respectiv in perioada
23.09.2A19 - 04.10.2A19, ora 1330,Ia sediul Direcflei Generale de Asistenld Sociald qi Protecfia
Copilului Cara;-Severin, Aleea Trei Afe, tr. 4, judelul Caraq-Severin, la secretarul Comisiei de

concurs - doamnaNdtuiu Rodica - inspector in cadrul Serviciului Resurse lJmane, tel.0255224302.



Dosarul de concurs: Pentru inscrierea la concurs candidalii vor prezenta un dosar de concurs
care va con{ine urmdtoarele documente:

- cerere de ?nscriere la concurs adresatd conducdtorului autoritdtii sau
organizatoarc1'

- copia actului de identitate sau orice alt doeument care atestd identitatea,
caz;

- copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care atestd efegtuarea
unor specializdri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institulia publicd;

- carnetul de munc6 sau, dupd caz, adeverintele care atestd vechimea in muncd, in meserie
gi/sau in speeialitatea studiilor, in copie;

- cazieruljudiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale care sd-

I facd" incompatibil cu funclia pentru care candideazd;
- adeverinld medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatdcu cel mult 6

luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de edtre
unitalile sanitare abilitate. Adeverinla care alestd starea de sdndtate conline, in clar,
numdrul, data, numele emitentului gi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de
Ministerul Sdndtatii

- curriculum vitae;
- avizpsihologic.

conformitfltii copiilor cu acestea.

Data, ora qi locul organizirii concursului: Proba scrisi va fi suslinutd in data de

14.10.2019, ora 14.00, respectiv, interviul, in data de 17 .I0.2019, or,a 1100, la sediul Directiei Generale
de AsistenJd Sociald gi Proteclia Copilului Carag-Severin,

DIRECTOR EX

instituJiei publice

potrivit legii, dup[

_, rcuLUl


