
ANUNŢ

Testare profesională pentru personalul contractual din cadrul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, ale căror posturi au fost desființate

Având în vedere:
 Ordonanța de urgență 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației

naționale nr.1 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale;
 Legea 17/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2021 pentru

modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative
din domeniul protecției sociale;

 Hotărârea de Guvern nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a
creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și comletările
ulterioare;

Coroborat cu prevederile:
 Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 289/30.06.2022 privind propunerea de arondare a Creșei

Potcoava, Creșei Cerceluș, Creșei Ghiocelul, Creșei Greierașul, Creșei Titan și a Creșei Trapezului,
la unități de învățământ preșcolar din cadrul Sectorului 3

în data de 23.09.2022, ora 10:00, (proba scrisă) se organizează examen de testare profesională
la sediul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 3 din Str.
Parfumului, nr. 2-4, Sector 3.

În urma opțiunilor făcute în perioada 12.09.2022 - 14.09.2022 posturile pentru care se va
organiza testare profesională sunt următoarele:
 Asistent medical - Serviciul Asistență Maternală
 Lucrător social - Clubul seniorilor ”Codrii Neamțului”
 Bucătar - Centrul de Îngrijire și Asistență ”Casa Max”

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE TESTARE PROFESIONALĂ :

 Cererile de înscriere la examenul de testare profesională se depun în perioada :
16.09.2022 – 19.09.2022, (inclusiv) la Serviciul Managementul Resurselor Umane, la parterul
instituției din str. Parfumului nr. 2-4, Sector 3.

- Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.2 alin.(3) din Procedura
privind organizarea și desfășurarea examenului de testare profesională a personalului
contractual ale căror posturi au fost desființate, aprobata prin Dispoziția nr. 5418/02.09.2022.

Relații suplimentare se pot obține la număr de telefon: 0730.013.862
Examenul de testare profesională constă în urmatoarele etape succesive:
 Selecția cererilor de înscriere – va avea loc în termen de 24 h de la încheierea

perioadei de depunere a cererilor.
 Depunere contestații la proba selecție - va avea loc în termen de 24 h de la afișarea

rezultatelor selecției



 Rezolvarea contestațiilor - va avea loc în termen de 24 h de la sfârșitul termenului de
depunere a contestațiilor

 Proba scrisă – 23.09.2022, ora 10:00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială
şi Protecția Copilului Sector 3 din Str. Parfumului, nr.2-4. Proba scrisă se susţine în
conformitate cu procedura de testare profesionala a personalului contractual afişată pe site-ul
instituţiei, www.dgaspcs3.ro/utile/activitate și organizare/testare profesională.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
(selecția cererilor)

În cazul punctajelor egale la proba scrisă se va organiza și proba interviu, conform art.17
alin (4) din Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de testare profesională a
personalului contractual ale căror posturi au fost desființate.

Neînscrierea sau neprezentarea, indiferent de motiv, în vederea susținerii examenului de
testare profesională, va duce la încetarea contractului individual de muncă conform art. 65 - 67
din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
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