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ANUNŢ
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu sediul în Rm.
Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 28, organizează în data de 16. 12. 2019 , începând cu ora
10.00 concurs (proba scrisă) pentru ocuparea unor posturi vacante în Statul de funcţii, funcţii
publice de execuţie, după cum urmează:
Inspector, grad profesional superior- Birou Strategii, programe, proiecte în domeniul
asistentei sociale si relaţia cu ONG-urile
-studii si condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, în specialitatea juridică, asistenţă socială, psihologie, administrativă, economică,
studii europene, relaţii internaţionale, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice de minim 7 ani;
Consilier, grad profesional superior - Serviciul resurse umane
studii si condiţii specifice studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, în specialitatea juridică, administrativă, economică, studii europene, relaţii
internaţionale, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie de grad profesional superior de minim 7 ani;
Inspector, grad profesional asistent - Serviciul Management de caz pentru copil
studii si condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă.
Candidaţii trebie să îndeplinească condiţiile reglementate de Ordinul nr. 288/2006 Standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei
drepturilor copilului, respectiv:
- sunt asistenţi sociali conform Legii nr. 466/2004 privind Statutul profesiei de asistent social
si au o experienţa de cel puţin 2 ani de munca în servicii pentru protecţia copilului;

r

- au studii superioare în domeniul ştiinţelor educaţiei, socio-umane sau medicale si o
vechime în servicii pentru protecţia copilului de cel puţin 3 ani;
- au studii superioare, altele decât socio-umane sau medicale, au absolvit un curs
postuniversitar în domeniul asistentei sociale si au o vechime în serviciile de protecţie a
copilului de cel puţin 5 ani.

Pentru participarea la concurs de ocupare a funcţiilor publice execuţie, candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 -Codul Administrativ,
respectiv:
-

are cetăţenia română si domiciliul în România

-

cunoaşte limba română, scris si vorbit

-

are vârsta de minim 18 ani

-

are capacitatea deplină de exerciţiu

-

este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.

Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către
medicul de familia, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul
unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii
-

îndeplineşte condiţiile de studii si de vechime în specialitate prevăzute de lege pentru
ocuparea funcţiei publice;

-

îndeplineşte condiţiile specifice conform fisei postului, pentru ocuparea funcţiei
publice;

-

nu a fost condamnata pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care
împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals oria a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia
situaţiei

în

care

a

intervenit

reabilitarea,

amnistia

post-condamnatorie

sau

dezincriminarea faptei;
-

nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească
definitivă, în condiţiile legii;

-

nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau un i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii n3 ani;

-

nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de
legislaţia specifică;

Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.
49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, republicată, formularul de inscriere la concurs
este asigurat de serviciul resurse umane al instituţiei, respectiv:
-

formularul de înscriere;

-

curriculum vitae, modelul comun European;

-

copia actului de identitate;

-

copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atestă efectuarea
unor specializări şi perfecţionări;

-

copie a diplomei de maşter sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei
publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
după caz;

-

copia carnetului de muncă si după caz a adeverinţei eliberată de angajator pentru
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă si după caz în specialitatea
studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

-

adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului, eliberată de medical de familie al candidatului;

-

aviz psihologic;

-

cazier judiciar;

-

decalarţie pe propria răspundere sau adeverinţă din care să ateste calitatea sau lipsa
calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.
49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, republicată, formularul de inscriere la concurs
este asigurat de serviciul resurse umane al instituţiei.
Concursul se desfăşoară în 3 etape succesive, după cum urmează:
Selecţia dosarelor se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului
de depunere a dosarelor;
Proba scrisă va avea loc în data de 16.12.2019, începând cu ora 10,00 la sediul
instituţiei din Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 20, jud. Vâlcea;
Interviul va avea loc în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data probei scrise, data si
ora susţinerii acestei probe va fi stabilită odată cu afişarea rezultatelor probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării
anunţului, pe site-ul instituţiei si pe ce! al ANFP, respectiv în perioada 14.11.2019-03.12.2019
la sediul instituţiei.
Calendarul de desfăşurare a concursului:

Nr.
Crt.

Activitatea planificată

Perioada de
desfăşurare

1

Candidaţii depun do sarul de concurs în
termen de 20 zile de la data afişării
anunţului

14.11.201903.12.2019

2

Selecţia dosarelor de concurs se
realizează în 5 zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a
dosarelor de concurs

09.12.2019

2

Contestarea selecţiei dosarelor de
concurs, în termen de maxim 24 ore de la
data afişării rezultetelor selecţiei

10.12.2019

3

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selecţiei
dosarelor

10.12.219

4

Proba scrisă si afişarea rezultatelor probei
scrise

16.12.2019

5

Contestarea rezultatelor probei scrise, în
termen de 24 ore de la afişarea
rezultatelor probei scrise

18.12.2019

6

Afişarea rezultatelor contestaţiilor probei
scrise, 24 ore de la expirarea termenului
de depunere a contestaţiei

20.12.2019

7

Interviul se susţine în termen de maxim 4
zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise

30.12.3019

8

Afişarea rezultatelor probei de interviu

30.12.2019

9

Contestarea probei de interviu

31.12.2019

10

Afişarea rezultatelor contesatiilor la proba
de interviu

31.12.2019

11

Afişarea rezultatelor finale

03.01.2020

Bibliografia si alte relaţii suplimentare se obţin de la serviciul resurse umane, sau de pe
site-ul instituţiei.
Persoană de contact: Nitulescu Mariana-sef serviciu resurse umane, tel.0250/734758, int.
110, email: dgadpcvl@yahoo.com.

Director Execuţi,
Nicolae Ba
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BIBLIOGRAFIE

concurs- funcţionari publici de execuţie
Inspector grad profesional superior
Birou strategii proqramme proiecte în domeniul asistentei sociale si relaţia cu ONG-urile
1. Hotărârea Guvernului nr. 797 / 2017 - privind atribuţiile si regulamentul cadru de
organizare si funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia
Copilului, republicată;
2. Hotărârea Guvernului nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020 -Cap. III,Cap. VI, Cap. VIII.
3. Legea nr. 292/2011- a Asistentei sociale
4. Ordonanţa de urgentă nr. 57/2019 -Codul Administrativ-Titlul ll-Statutul
funcţionarilor publici, Capitolul I- Capitolul II, Capitolul V, Capitolul VI, Capitolul VIII,
Capitolul IX.
5. Constituţia României, republicată
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BIBLIOGRAFIE

concurs- funcţionari publici de execuţie
Consilier grad profesional superior
Serviciul resurse umane
1. Hotărârea Guvernului nr. 797 / 2017 - privind atribuţiile si regulamentul cadru de
organizare si funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia
Copilului, republicată;
2. HG nr. 286/2011, cu modificările ulterioare, privind Regulamantul cadru privind
stabilirea princiilor generale dr ocupare a unui post vacant sau temporar vacant,
corespunzător unor funcţii contractuale.
3. HG nr. 611/2008, cu modificările si completările ulterioare pentu aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
4.
3. Legea 53 /2003 -Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.
5. Ordonanţa de urgentă nr. 57/2019 -Codul Administrativ-Titlul ll-Statutul
funcţionarilor publici, Capitolul I- Capitolul II, Capitolul V, Capitolul VI, Capitolul VIII,
Capitolul IX.
6. Constituţia României, republicată
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BIBLIOGRAFIE

concurs- funcţionari publici de execuţie
Inspector grad profesional asistent
Serviciul Management de caz pentru copil
1. Hotărârea Guvernului nr. 797 / 2017 - privind atribuţiile si regulamentul cadru de
organizare si funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului,
republicată;
2. Legea nr. 466 / 2004 privind Statutul profesiei de asistent social, cu modificările si
completările ulterioare
3. Legea nr. 292/2011- a Asistentei sociale
4. Ordonanţa de urgentă nr. 57/2019 -Codul Administrativ-TitluI ll-Statutul
funcţionarilor publici, Capitolul I- Capitolul II, Capitolul V, Capitolul VI, Capitolul VIII,
Capitolul IX.
5. Constituţia României, republicată

