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Operator nr, 6372

ANUNT
Direc{ia Generald de Asistenl6 Social[ 9i Proteclia Copilului Caraq-Severin organizeazd, \a
sediul sdu din ReEila, Aleea Trei Ape, nr. 4, judeful caraq-Severin, in zilele de 24 qi 27 mai 2022,
concurs de recrutare pentru ocuparea frmcliei confiactuale de conducere vacante de director al
Ciminului nentru Persoane VArstnice Resita, institulie publicd de asistenld sociald subordonatd
Direc{iei Generale de Asistenjd Sociald qi Proteclia Copilului Caraq-Severin'

Conditii de partieipare la concurs:
Condilii generak: candidalii trebuie sa indeplineascd condiliile prevazute de art. 3 din Anexa
1a Hotdr6rea Guvemului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcliilor
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sou ftepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, cu modificdrile si
c

ompl e tdr il e ul te r i o ar e :

are cetSlenia roman5, cetdlenie a altor state membrc ale Uniunii Europene sau a statelor
apar[in5nd Spaliului Economic European qi domiciliul in Romdnia;
- cunoa$te limba romAn[, scris gi vorbit;
- are v6rsta minimf, reglementatd de prevederile legale;
- are capacitate deplind de exerciliu;
- are o stare de s[ndtate corespunzitoare postului pentru care candideazl, atestatd pe baza
adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitElile sanitare abilitate;
- indeplineqte condi{ii1e de studii 9i, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit
cerinlelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnati definitiv pentru s6v6rqirea unei infrac{iuni contra umanitdlii, contra
statului ori contra autoritdlii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd
infEptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de corupJie sau a unei infracliuni sdvArqite cu
intenlie, care ar face-o incompatibili cu exercitarea funcliei, cu exceplia situaliei in care a
intervenit reabilitarea.
Condilii soecifice: absolvenli de studii universitare de licenld, absolvite cu diplomd de licenld
sau echivalentd in domeniul psihoiogie, asistenld sociald qi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani
in domeniul serviciilor sociale, sau absolvenli cu diplomi de licenld ai invlllm6ntului superior in
domeniul juridic, medical, economic sau al ;tiinlelor administrative, cu experienj[ de minimum 5 ani
in domeniul serviciilor sociale, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Anexa nr. 1 la HotdrArea
a
Guvemului w. 86712015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum
qi
completdrile
regulamentelor-cadru de organizare qi funclionare a serviciilor sociale, cu modificdrile
ulterioare.

-

qi

Titrul probelor de concurs:
- seleclia dosarelor de inscriere;
- proba scrisd;
- interviul.

Bibliosralie

:

1.

Legea nr. 1712000 privind asistenta sociali a persoanelor virstnice, republicatd, cu modificirile qi
completdrile ulterioare;
2. Legea nr. 292/2011 a asisten{ei sociale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
J- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat6 in anul 2011, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;
4. Legea rv. 54412001 privind liberul acces la informaliile de interes public, cu modificlrile qi
completdrile ulterioare;
5. Legea nr. 31912006 a securitAdi qi sdndtd{ii in muncd, cu modificirile gi completirile ulterioare;
6. Legea nr. 98 din i9 mai 2016 privind achiziliile publice, cu modificddle gi completdrile ulterioare;
7. Legea nr. 273/2006 privind finan{ele publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
8. Hotdrdrea Guvemului w. 86712015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum
qi a regulamentelor-cadru de organizare qi funclionare a serviciilor sociale, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;
9. HotdrArea Guvemului nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea staldardelor de cost pentru serviciile
sociale;

10. HotirArea Guvemului nr.90312014 privind stabilirea nivelului minim al alocaliei zilnice de hrand

;i

unitdlile publice Ei private de asistenld sociald
destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitlli qi persoanelor vdrstnice;

penfiu consumurile colective din instituliile

Guvemului ru. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru
din Legea nr. 9812016 privind achizitiile publice;
12. Ordonanja de Urgenld a Guvemului nr. 5712019 privind Codul administrativ,cu modificlrile qi
completdrile ulterioare, Partea a VI-a- Titlul III Personalul contractual din autoritilile qi instituliile
publice;
13. Ordonanla Guvemului w. Il9ll999 privind controlul intem si controlul financiar preventiv,
republicata in anul 2003, cu modificirile qi completdrile ulterioare;
14. Ordinui ministrului M.F.P nr. 92312014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme
profesionale pentru persoanele care desfEgoard activitatea de control financiar preventiv propriu,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
15. Anexa nr. 1 la Ordinui ministrului MMJS w.29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor
minime de calitate penhu acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice,
persoanelor fhrd addpost, tinerilor care au pdrdsit sistemul de protec{ie a copilului qi altor categorii
de persoane adulte aflate in dificultate, precum qi a serviciilor acordate in comunitate, serviciilor
acordate in sistem integrat gi cantinele sociale;
16. Anexa w. 12 la Hotirdrea Consiliului Judelean Caraq-Severin nr. 8/2020 privind aprobarea
Regulamentului de organizare gi funclionare al aparatului propriu al Direcliei Generale de
Asistenld Sociald qi Protectia Copilului Carag-Severin, a Regulamentelor de organizare qi
func{ionare ale serwiciilor sociale frrd personalitate juridici din cadrul Direcliei, precum gi a
Regulamentelor de organizare qi functionare ale serviciilor sociale cu personalitate juridicd din
subordinea Direcliei, cu modificdrile qi completirile ulterioare.
1

1. Hotdr6rea

Data-limitd si ora pdnd la care se oot depune dosarele de concurs: dosarul de concurs se
depune in termen de maxim 10 zile lucrdtoare de la publicarea anunlului, respectiv in perioada
02.05.2022 - 13.05.2022, ora 1300, la sediul Direcliei Generale de Asistenld Sociald qi Protecjia
Copilului Caraq-Severin, Aleea Trei Ape, nr. 4, judelul Caraq-Severin, la secretarul Comisiei de
concurc - doamna Lala Diana - inspector in cadrul Serviciului Resurse Umane, tel.0255224302.
Dosarul de concurs: Pentru inscrierea la concurs candidalii vor prezenta un dosar de concurs
care va conline urmdtoarele documente:

- cerere de inscriere la concurs adresatd conducdtorului instituliei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestA identitatea,' potrivit legii, dupd
caz;

- copiile

documentelor care sA ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care atestA efectuarea
unor specializdri, precum qi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice
ale postului solicitate de autoritatea sau institulia public6;
- cametul de muncd sau, dupd caz, adeverinlele care atestd vechimea in muncd, in meserie
gi/sau in specialitatea studiilor, in copie;
- cazierul judiciar sau o declara{ie pe propria rispundere ci nu are antecedente penale care sd-l
fac6 incompatibil cu funclia pentru care candideazd;
- adeverin{i medicald care sA ateste starea de sAndtate corespurudtoare eliberati cu cel mult 6
luni anterior deruldrii concursului de citre medicul de familie al candidatului sau de c6tre
unitdfle sanitare abilitate. Adeverinla care atestA starea de sdnAtate contrine, in clar, num5rul,
data, numele emitentului gi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul
sanamlr!
- cunicium vitae;
- aviz psihologic.
- certificat de integritate comportamentald.
prezentate si in original in vederea verificirii
Actele depuse in coDie xerox vor
conformititii copiilor cu acestea.

fi

Data, ora gi locul organizirii concursului: Proba scrisi va fi suslinutd in data de 24.05.2022,
ora 1 100, respectiv, interviul, in data de 27.05.2022, ora 1100, 1a sediul Direcliei Generale de Asistenld
Sociald qi Proteclia Copilului Carag-Severin.

,-.--:

-_

'::
DIRECTOR EXECI]TIV.
Elena

AMZOI

SEF SERVICIU.
\

Elena

GIDDf,ANU

41,r4)t

