
ANUNŢ 
 

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, 
jud. TIMIŞorganizează în data de 06.03.2019 ora 10 - proba scrisă, iar în data de  
08.03.2019 ora 10- proba de interviu, pentru ocuparea funcţiei publice vacante: 
 

 
Compartiment Juridic 
Consilier juridic clasa I grad profesional asistent  – 1 post  

 Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 
juridic; 
- condiţii minime de vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice; 

 Bibliografie  
 

 1.Constituţia României, republicată 
 2. Legea nr.188/1999 actualizată – privind statutul funcţionarilor publici; 
 3. Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală; 
 4. Legea nr.7/2004 – privind codul de conduită al funcţionarilor publici; 
 5. Legea nr.292/2011  Legea Asistenţei Sociale; 
 6. Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice; 
 7. Legea nr.554/2004 contenciosul administrativ 

 

*Notă: Toată bibliografia se cere actualizată, cu toate modificările şi completările  până la data 
publicării anunţului de concurs. 

 
Desfăşurarea concursului: 

a) proba scrisă în data de   06. 03.2019, ora 10, la sediul instituţiei noastre din str. Ioan 
Plavoşin nr.21 Timişoara; 

b) proba de interviu în data de 08.03.2019, ora 10, la sediul instituţiei noastre din str. Ioan 
Plavoşin nr.21 Timişoara; 
 
 

 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial –Partea a III-a,începând cu data de 04.02.2019 până în data de 25.02.2019, 
ora 15 la sediul instituţiei noastre din str. Ioan Plavoşin nr.21.  

 

Alte informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia de Asistenţă Socială a 
municipiului Timişoara str. Ioan Plavoşin nr.21, la nr. tel.0356-416050, persoană de contact : 
Rodica Mihai- consilier superior la Serviciul Resurse Umane, precum şi pe site-ul oficial al 
instituţiei www.socialtm.ro sau http://posturi.gov.ro./ 



 


