R O M A N I A
CONSILIUL JUDETEAN ILFOV
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Ora§ Voluntari, B-dul. Voluntari, Nr.94-96, Judetul Ilfov
Tel,:0213695889;Q2173695890;Fax:0213695888
Email :dgaspcif@gmail. com
http://www.protectiacopilului.ro
Nr.19166/27.05.2015

ANUNT

Direcjia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ilfov cu
sediul in Ora§ Voluntari, B-dul. Voluntari, Nr. 94-96, Jud. Ilfov
organizeaza concurs in data de 26.06.2015 - proba scrisa si 30.06.2015 interviu, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante:
2 posturi Inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului
Resurse Umane (IdPost 377415 si 377466)
Conditii specifice prevazute in fisa postului:
a)studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respective studii superioare de lunga
durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor
economice/admini strati ve
b)perfectionare/ specializare/atestare in domeniul resurselor umane;
c)vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 9 ani;
d)cunostinte de nivel mediu pentru operare pe calculatonOffice, Excel, Word.
2 posturi Consilier Juridic, clasa I, grad profesional superior in cadrul
Compartimentului Juridic-Contencios si Delicventa Juvenila (IdPost 377458 §i 377459)
Conditii specifice prevazute in fisa postului:
a)studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga
durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice-drept
b) vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 9 ani;
c)cunostinte de nivel mediu pentru operare pe calculator: Office, Excel, Word
2 posturi Consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului
Manageri de Caz Pentru Copii Institutionalizati (IdPost 377424,377509 si 377442)
Conditii specifice prevazute in fisa postului:
a) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga
durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul socio-uman/asistenta
sociala;
b) vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 9 ani;
c)cunostinte de nivel mediu pentru operare pe calculator.

2 posturi Inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului Evidenfa Si

Plati Prestatii Sociale (IdPost 377443 si 377533)
Conditii specifice prevazute in fisa postului:
a) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga
durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul socio-uman/asistenta
sociala;
b)vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 9 ani;

c)cunostinte operare PC ( Word, Excel) - bine.
2 posturi Inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului
Finante-Buget (IdPost 377567 si 377568)
Conditii specifice prevazute in fisa postului:
a) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga
durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice;
b)vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 9 ani;
c)cunostinte de nivel mediu pentru operare pe calculator.
2 posturi Inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului
Achizitii §i Monitorizare Contracte (IdPost 377571 si 377572)
Conditii specifice prevazute in fisa postului:
a) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga
durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
b)vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 9 ani;
c)cunostinte operare PC ( Word, Excel) - bine;
d)cunoasterea unei limbi de circulatie internationala(Limba Engleza) - bine.
1 post Inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului
Contabilitate (IdPost 377561)
Conditii specifice prevazute in fisa postului:
a) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga
durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice;
b) vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 9 ani;
c)cunostinte de operare calculator - nivel mediu.
Probele stabilite pentru concurs:
^selectiadosarelor:27.05.2015-15.06.2015(inclusiv)
^•probascrisa : 26.06.2015, ora 10:00
^interviul: 30.06.2015, ora 10:00
Dosarele candidatilor interesati se depun in termen de 20de zile de la dasta publicarii
anuntului la secretariatul comisiei de concurs(Compartiment resurse Umane), in intervalul
27.05.2015-15.06.2015 inclusiv, la sediul institutiei organizatoare din Oras Voluntari, B-dul.
Voluntari, Nr. 94-96, Jud.Ilfov.
Dosaul de mscriere va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 49 din
Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si
dezvoltarea carierei funcjionarilor publici, modificata si completata de H.G. nr. 1173/2008:
1 .(a) formularul de inscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
(b) copia actului de identitate;
(c)copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
(d)copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverin^a care sa ateste vechimea in munca
si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii funcfiei publice;
(e)cazier judiciar;

(f)adeverin|a care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel mult 6 luni
anterior derularii concursului de catre medical de familie al candidatului sau de catre
unita^ile sanitare abilitate;
(g)declaratie pe propia raspundere sau adeverinja care sa ateste ca nu a desfasurat activitaji
de polifie politica.
(2)Adeverin|a care atesta starea de sanatate confine in clar, numaiul, data, numele
emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stability de Ministerul Sanatajii
Publice.
(3)Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insojite de
documentele originate, care se certifies pentru conformitatea cu originalul de catre
secretariatul comisiei de concurs.
(4)Documentul prevazut la alin. (1), lit. e) poate fi Tnlocuit cu o declaratie pe propie
raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selecjia dosarelor are obligajia de a
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii
concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in
urma selectiei dosarelor, sub sancfiunea neemiterii actului administrativ de numire.
(5)Formularul de inscriere se pune la dispozifie candidajilor prin secretarul comisiei de
concurs din cadrul autoritajii publice organizatoare a concursului.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditile generale prevazute de art. 54 din Legea Nr.
188/1999 (r2):
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minim 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza,
atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnat(a) pentru savarsjrea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei intractiuni savarsite
cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia
situatiei in care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituit(a) dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractual individual
de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitati de politic politica, astfel cum este defmita prin lege.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa Compartimentului Resurse Umane, la
urmatoarele numere de telefon: 021.369.58.87 , 021.369.58.89, 021.369.58.90 Interior 104.
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Anexa 1
BIBLIOGRAFIE

La concursul pentru ocuparea functiilor publice de executie din cadrul
Compartimentului Resurse Umane

1. Lege nr. 188 din 8 decembrie 1999 ***Republicata privind Statutul functionarilor
publici;
2. Lege nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicata privind Codul de conduita a
functionarilor publici;
3. Hotarare nr. 1434 din 2 septembrie 2004 *** Republicata pivind atributiile si
Regulamentul - cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta
sociala si protectia copilului;
4. Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001
*** Republicata Legea administratiei publice
locale;
5. Lege nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicata Codul muncii
6. Lege-Cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitara a personalului
platit din fonduri publice;
7. Ordonanta de Urgenta nr. 70 din 4 noiembrie 2014privind salarizarea personalului
din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenja sociala in anul
2015;
8. Hotarare nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si
dezvoltarea carierei functionarilor publici;
9. Hotarare de Guvern nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in
grade sau trepte profesionale imediat superior a personalului contractual din sectorul
bugetar platit din fonduri publice;
10. Hotarare de Guvern nr. 679 din 12 iunie 2003 privind conditiile de obtinere a
atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist;
11. Lege nr. 467din 12 decembrie 2006 privind stabilirea cadrului general de informare
s,i consultare a angaja^ilor;
12. Hotarare nr. 539 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de
asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de
organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale;
13. Lege nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
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Anexa2
BIBLIOGRAFIE
La coiicursul pentru ocuparea functiilor publice de executie din cadrul
Compartimentului Juridic Contencios Si Delicventa Juvenila
1. Lege nr. 188 din 8 decembrie 1999 ***Republicata privind Statutul functionarilor
publici;
2. Lege nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicata privind Codul de conduita a
functionarilor publici;
3. Hotararea nr. 1434 din 2 septembrie 2004 *** Republicata pivind atributiile si
RegulamentuI - cadru de organizare si functionare ale Directiei generate de asistenta
sociala si protectia copilului;
4. Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001
*** Republicata Legea administratiei publice
locale;
5. Lege nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicata Codul muncii;
6. Lege-Cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitara a personalului
platit din fonduri publice;
7. Ordonanta de Urgenta nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul
cheltuielilor publice;
8. Hotarare nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si
dezvoltarea carierei functionarilor publici;
9. Lege nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
10. Lege nr. 272 din 21 iunie 2004*** Republicata privind protectia si promovarea
drepturilor copilului;
11. Ordonanta nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale completata si
modificata prin Ordonanta nr. 86 din 19 august 2004;
12. Lege nr. 448 din 6 decembrie 2006 *** Republicata privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap;
13. Hotarare nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap;
14. Lege nr. 217 din 22 mai 2003*** Republicata pentru prevenirea §i combaterea
violence! in familie;
is. Ordonanta de urgenta nr. 65 din 15 octombrie 2014pentru modificarea §i
completarea unor acte normative;
16. Hotarare de Guvern nr. 1438 din 2 septembrie 2004 privind aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare si functionare a servicilor de prevenire a
separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului
lipsit temporar sau defmitiv de ocrotirea parintilor sai
17. Hotarare de Guvern nr. 1439 din 2 septembrie 2004 privind serviciile specializate
destinate copilului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal.
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AnexaS

BIBLIOGRAFIE

La concursul pentru ocuparea functiilor publice de executie din cadrul
Compartimentului Manager! de Caz Pentru Copii Institutionalizati

14. Legea nr, 188 din 8 decembrrie 1999 ***Republicata privind Statutul functionarilor
publici;
15. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicata privind Codul de conduita a
functionarilor publici;
16. Hotararea nr. 1434 din 2 septembrie 2004 *** Republicata pivind atributiile si
Regulamentul - cadru de organizare si functionare ale Directiei generate de asistenta
sociala si protectia copilului;
17. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004*** Republicata privind protectia si promovarea
drepturilor copilului;
18. Hotarea nr. 1438 din 2 septembrie 2004 privind aprobarea regulamentelor-cadru de
organizare si functionare a servicilor de prevenire a separarii copilului de familia sa,
precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau defmitiv de
ocrotirea parintilor sai;
19. Hotararea nr. 1437 din 2 septembrie 2004 privind organizarea si metodologia de
functionare a comisiei pentru protectia copilului
20. Ordin nr. 21 din 26 februarie 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii
privind serviciile pentru protec^ia copilului de tip rezidenjial;
21. Ordin nr. 27 din 10 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii
privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidenjial pentru copiii cu
dizabilitaji*);
22. Ordin nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
managementul de caz in domeniul protecjiei drepturilor copilului;
23. Ordonanta nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale completata si modificata
prin Ordonanta nr. 86 di 19 august 2004;
24. Odin nr. 286 din 6 iulie 2006pentru aprobarea Normelor metodologice privind
intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului
individualizat de protecfie.
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Anexa4

BIBLIOGRAFIE

La concursul pentru ocuparea functiei publice de executie din cadrul Serviciului
Evidenta Si Plati Prestatii Sociale

1. Legea nr. 188 din 8 decembrrie 1999 ***Republicata privind Statutul functionarilor
publici;
2. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicata privind Codul de conduita a
functionarilor publici;
3. Hotararea nr. 1434 din 2 septembrie 2004 *** Republicata pivind atributiile si
Regulamentul - cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta
sociala si protectia copilului;
4. Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 *** Republicata Legea administrate! publice locale
5. Lege nr. 448 din 6 decembrie 2006 *** Republicata privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap;
6. Hotarare nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap;
7. Lege nr. 292 din 20 decembrie 2011 Legea asistenjei sociale;
8. Lege nr. 17 din 6 martie 2000 *** Republicata privind asistenja sociala a persoanelor
varstnice;
9. Ordin nr. 246 din 27 martie 2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de
calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice si pentru
centrele rezidenjiale pentru persoanele varstnice;
10. Ordin nr. 67 din 21 ianuarie 2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilita^i.
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Anexa5

BIBLIOGRAFIE

La concursul pentru ocuparea functiilor publice de executie din cadrul
Com parti m en tului Finate-Buget

25. Legea nr. 188 din 8 decembrrie 1999 ***Republicata privind Statutul functionarilor
publici;
26. Legea nr. 7 din 18 febmarie 2004 *** Republicata privind Codul de conduita a
functionarilor publici;
27. Hotararea nr. 1434 din 2 septembrie 2004 *** Republicata pivind atributiile si
Regulamentul - cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta
sociala si protectia copilului;
28. Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 *** Republicata Legea administrate} publice locale;
29. Lege nr. 82 din 24 decembrie 1991 *** Republicata Legea contabilita|ii;
30. Odin nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanjarea si plata cheltuielilor institu^iilor publice, precum si
organizarea, evidenja si raportarea angajamentelor bugetare si legale
31. Hotarare de Guvern nr. 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile si obligate
personalului autorita|ilor si institu^iilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta
localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitajii, in interesul serviciului;
32. Lege nr. 273 din 29 iunie 2006privind finantele publice locale;
33. Lege nr. 500 din 11 iulie 2002privind finantele publice.
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Anexa 6

BIBLIOGRAFIE

La concursul pentru ocuparea functiilor publice de executie din cadrul
Compartimentului Achizitii Si Monitorizare Contracte

1. Lege nr. 188 din 8 decembrrie 1999 ***Republicata privind Statutul functionarilor
publici;
2. Lege nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicata privind Codul de conduita a
functionarilor publici;
3. Hotarare nr. 1434 din 2 septembrie 2004 *** Republicata pivind atributiile si
Regulamentul - cadru de organizare si functionate ale Directiei generale de asistenta
sociala si protectia copilului;
4. Ordonanta de Urgenta nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de cesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii;
5. Hotarare nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aplicarea norrmelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publica din Ordonanta
de urgenta a guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii
6. Lege nr. 279 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de
Urgenta nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
a contractelor de cesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii;

DIRECTOR E
Bogdan-Iulia&fi

Compartiment Resurse Umane
Ana-Maria BRUCAN

Anexa?

BIBLIOGRAFIE

La concursul pentru ocuparea functiilor publice de executie din cadrul
Compartimentului Contabilitate

1. Legea nr. 188 din 8 decembrrie 1999 ***Republicata privind Statutul functionarilor
public!;
2. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicata privind Codul de conduita a
functionarilor publici;
3. Hotararea nr. 1434 din 2 septembrie 2004 *** Republicata pivind atributiile si
Regulamentul - cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta
sociala si protectia copilului;
4. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 *** Republicata Legea administrate! publice
locale
5. Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 *** Republicata Legea contabilitatii
6. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind fmantele publice
7. Ordin nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,
precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si locale
8. Ordin nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile;
9. Lege nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finance publice locale;
10. Ordonanta de Urgenta nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul
cheltuielilor publice;
11. Lege-Cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitara a personalului
platit din fonduri publice;
12. Ordonanta de Urgenta nr. 70 din 4 noiembrie 2014 privind salarizarea personalului
din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul
2015
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