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Anunț concurs de recrutare 

 pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante- consilier superior 
din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara 

 
 

  Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuție vacante: 

1. Consilier superior  la Serviciul Resurse Umane  
 

Cerinţele de ocupare a funcţiei  publice de execuție vacante: 
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. 
Cerinţele de ocupare a funcţiei  publice de execuţie vacante sus-menţionate sunt: 
 -studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice. 
- condiţii minime de vechime: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 
 
Bibliografie concurs 
 1.Constituţia României, republicată; 
 2.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ: 
-  Partea I- Dispoziții generale( art. 1-13) 
-  Partea a VI a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia 
publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice( art 369-393, 412-450, 464-486, 490-493, 497-501, 
502-527) 
3.Legea nr.53/2003-Codul Muncii; 
4.Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
5.HG nr. 286/2011 aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar; 
6.HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor 
publici; 
7. H.G. 250/1992  privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din 
regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată. 
*Notă: Toată bibliografia se cere actualizată, cu toate modificările şi completările  până la data publicării 
anunţului de concurs. 
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Atribuţiile postului: 
 
 Asigura  intocmirea formalităților privind scoaterea la concurs a posturilor și a promovarilor personalului 

si raspunde de organizarea in conditii optime a procedurilor specifice concursurilor – recrutarea si selectia 
candidatilor pentru functii publice si contractuale .Raspunde si se asigura de publicitatea posturilor 
vacante  scoase la concurs in Monitorul Oficial , un ziar de larga circulatie , pe site-ul institutiei si la sediul 
institutiei.;  

 Participă la elaborarea  planului de ocupare a functiilor publice la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială a 
Municipiului Timişoara si il inainteaza ordonatorului principal de credite. 

 Coordoneaza si monitorizeaza procesul de evaluare profesionala a functionarilor publici si a personalului 
contractual angajat in cadrul institutiei.  

 Intocmeste , gestioneaza si raspunde de dosarele profesionale ale functionarilor publici precum si de 
dosarele personale ale personalului contractual , conform prevederilor legale. 

 Intocmeste referatele pentru reluarea activitatii persoanelor care au beneficiat de concediu pentru ingrijirea  
copiilor in varsta de pana la 2 sau 3 ani dupa caz. 

 Participă în calitate de secretar în comisiile de examinare la concursurile organizate pentru ocuparea 
posturilor/funcţiilor publice vacante existente în structura organizatorică a Direcţiei de Asistenţă Socială a 
Municipiului Timişoara, cât şi la concursurile/examenele organizate în vederea promovării personalului. 

 Urmareste planificarea si efectuarea concediilor de odihna si a altor concedii efectuate de salariati , 
respectand prevederilor legislatiei in vigoare. 

 Intocmeste documentele necesare in vederea depunerii dosarului pentru  pensionare a salariatilor care 
indeplinesc conditiile legale de pensionare , conform legii privind sistemul unitar de pensii. 

 Intocmeste la cerere adeverinte privind calitatea de salariat , privind vechimea in munca , privind 
drepturile salariale 

 Asigura arhivarea documentelor intocmite in cadrul biroului resurse umane. 
 Aduce la indeplinire , cu profesionalism si la termenele stabilite ,masurile cuprinse in programul de 

dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial si deciziile Comisiei pentru monitorizarea 
coordonarea si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii Sistemului de Control Intern 
Managerial in cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara. 

 Identifica si evalueaza riscurile caracteristice activitatii proprii , intocmeste formularul de alerta de risc. 
 Elaboreaza si/sau actualizeaza procedura/procedurile operationale pentru activitatea proprie  
 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate în acest sens de directorul general al 

Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.         
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 Desfăşurarea concursului: 
a) proba scrisă în data de 26. 11.2019, ora 10, la sediul instituţiei noastre din str. Ioan Plavoşin nr.21 

Timişoara; 
b) proba de interviu - maxim 5 zile lucrătoare de la proba scrisă, 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, începând cu data de 
25.10.2019 până în data de 13.11.2019, ora 15 la sediul instituţiei noastre din str. Ioan Plavoşin nr.21.  

 
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documentele prevăzute la 
art. 49 din HG 611/2008, cu modificările și completările ulterioare: 
-formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 
•curriculum vitae. modelul european; 
•copia actului de identitate; 
•copiile ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi 
perfecţionări; 
•copia carnetului de muncă şi după caz, sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care 
să ateste vechimea în muncă şi. după caz, în specialitate studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
•copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie al candidatului; 
•cazierul judiciar; 
•adeverință conform prevederilor art.23 din Legea 118/2019 eliberată de structurile de cazier judiciar; 
•declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al 
Securităţii sau colaborator al acesteia. 
 
Concurs afișat la data de 25.10.2019, ora 10.00. 
 
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcției de 
Asistență Socială a Municipiului Timișoara, tel. 0356/416050, resurseumane.dastm@gmail.com. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


