
ANUNŢ

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Str. Parfumului, nr. 2-4,
anunţă organizarea unui concurs de recrutare pentru funcții publice de execuție în data de 22.08.2022.

a) Pentru postul de Consilier clasa I gradul profesional superior - Biroul Resurse Umane Asistenți
Maternali Asistenți Personali - Direcția Resurse Umane:

- Are cetățenia română și domiciliul în România
- Cunoaște limba română, scris și vorbit
- Are vârsta de minimum 18 ani împliniți
- Are capacitate deplină de exercițiu
- Este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minimum 7 ani ;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra

autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni
de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei
publice

- nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în
executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 3 ani

- nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

b) Pentru postul de Consilier clasa I gradul profesional superior (manager de caz) - Serviciul
Management de Caz - Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului:

- Are cetățenia română și domiciliul în România
- Cunoaște limba română, scris și vorbit
- Are vârsta de minimum 18 ani împliniți
- Are capacitate deplină de exercițiu
- Este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- Cerințele de studii sunt cele prevăzute de Standardul 9 din Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea

Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor
copilului, respectiv:

I. sunt asistenţi sociali conform Legii nr. 466/2004 privind statutul profesiei de asistent social şi au
o experienţă de cel puţin 2 ani de muncă în servicii pentru protecţia copilului, se solicită
vechime în specialitatea studiilor de minimum 2 ani;

II. au studii superioare socio-umane sau medicale şi o vechime în servicii pentru protecţia copilului
de cel puţin 3 ani, se solicită vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani;

III. au studii superioare, altele decât socio-umane sau medicale, au absolvit un curs post-universitar
în domeniul asistenţei sociale şi au o vechime în serviciile de protecţie a copilului de cel puţin 5
ani, se solicită vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani.

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minimum 7 ani;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra

autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni
de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei
publice

- nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în
executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii



- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 3 ani

- nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

c) Pentru postul de Consilier clasa I gradul profesional principal (manager de caz) - Serviciul
Management de Caz - Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului:

- Are cetățenia română și domiciliul în România
- Cunoaște limba română, scris și vorbit
- Are vârsta de minimum 18 ani împliniți
- Are capacitate deplină de exercițiu
- Este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
- Cerințele de studii sunt cele prevăzute de Standardul 9 din Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea

Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor
copilului, astfel:

I. sunt asistenţi sociali conform Legii nr. 466/2004 privind statutul profesiei de asistent social şi au
o experienţă de cel puţin 2 ani de muncă în servicii pentru protecţia copilului, se solicită
vechime în specialitatea studiilor de minimum 2 ani;

II. au studii superioare socio-umane sau medicale şi o vechime în servicii pentru protecţia copilului
de cel puţin 3 ani, se solicită vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani;

III. au studii superioare, altele decât socio-umane sau medicale, au absolvit un curs post-universitar
în domeniul asistenţei sociale şi au o vechime în serviciile de protecţie a copilului de cel puţin 5
ani, se solicită vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani.

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minimum 5 ani ;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra

autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni
de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei
publice

- nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în
executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 3 ani

- nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

d) Pentru posturile de Consilier clasa I gradul profesional superior - Serviciul Evaluare Complexă a
Persoanelor Adulte cu Handicap - Direcția de Protecție Socială:

- Are cetățenia română și domiciliul în România
- Cunoaște limba română, scris și vorbit
- Are vârsta de minimum 18 ani împliniți
- Are capacitate deplină de exercițiu
- Este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre domeniile

asistență socială/ sociologie;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minimum 7 ani ;

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

- nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în
executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 3 ani

- nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.



e) Pentru postul de Consilier clasa I gradul profesional principal - Serviciul Asistență Socială în
Domeniul Protecției Drepturilor Copilului - Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului:

- Are cetățenia română și domiciliul în România
- Cunoaște limba română, scris și vorbit
- Are vârsta de minimum 18 ani împliniți
- Are capacitate deplină de exercițiu
- Este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre domeniile

asistență socială/ sociologie;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minimum 5 ani ;

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

- nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în
executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 3 ani

- nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

f) Pentru postul de Consilier clasa I gradul profesional superior - Biroul Securitate, Sănătate în Muncă
și Situații de Urgență - Direcția Resurse Umane:

- Are cetățenia română și domiciliul în România
- Cunoaște limba română, scris și vorbit
- Are vârsta de minimum 18 ani împliniți
- Are capacitate deplină de exercițiu
- Este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- certificat de absolvire a unui curs de inspector de protecție civilă;
- certificat de absolvire a unui curs de cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii

incendiilor sau brevet de pompier specialist prevăzut la art. 56 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Vechime de minimum 2 ani în activități privind apărarea împotriva incendiilor
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minimum 7 ani ;

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

- nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în
executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 3 ani

- nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiţiile prevăzute de lege pentru angajarea pe o funcție publică de execuţie, conform art. 465 din OUG
57/2019 privind Codul Administrativ sunt:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publica;
f) îndeplineşte condiţiile de studii și vechime prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;



h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra
autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei,
infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei publice;

i) nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în
executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru
motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația
specifică.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ALE CONCURSULUI :

 perioada de înscriere – 19.07.2022-08.08.2022 – 20 zile de la data publicării

- instituţia publică la care se depun dosarele de înscriere – D.G.A.S.P.C Sector 3, Str. Parfumului, nr. 2 – 4, Sector 3;

- Persoana de contact: secretar comisie: Andreea Tudor - consilier

Tel: 0730 013 862; 0372126100, interior 127

Adresă de e-mail: formare@dgaspc3.ro

 data și ora organizării concursului de recrutare – 22.08.2022, ora 10.00 la sediul D.G.A.S.P.C Sector 3 din
Str. Parfumului, nr. 2 – 4, Sector 3 (ora și locul pot suferi modificări, acestea urmând a fi anunțate în prealabil)

- data și ora organizării interviului - până în data de 29.08.2022, ora 10.00 la sediul D.G.A.S.P.C Sector 3 din Str.
Parfumului, nr. 2 – 4, Sector 3 (ora și locul pot suferi modificări, acestea urmând a fi anunțate în prealabil) (nu mai târziu
de 5 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise).

DIRECTOR GENERAL,

MIHAELA UNGUREANU


