
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 

 
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 

  
  ,,În slujba oamenilor” 

 

 

 

 
*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049  

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 
e-mail: dastimisoara@gmail.com 

ANUNȚ 
 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPULUI TIMIȘOARA 
organizeaza concurs  de recrutare și selecție in data de 06.08.2019 ora 10:00  proba scrisă și proba de interviu 

in data de 09.08.2019  ora 10:00  pentru ocuparea pe perioadă determinată a două  posturi de natură 
contractuală,  coordonator centre și expert consiliere legislație aflate în afara organigramei instituției, în 

vederea implementării proiectului ”SEVA –Stop! Eliminăm violența și agresivitatea” 
 

  

COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE ȘI AGRESORI 
 

1. Coordonator centre (S) - 1 post pe perioadă determinată, august 2019 – septembrie 2021 
            Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011  

Condiţii de participare specifice: 
- studii superioare de minim 3 ani în domeniile: sociologie, asistență sociala, psihologie, absolvite cu 
diplomă de licenţă 
- experiență 2 ani în lucrul cu persoane vulnerabile 

 
2. Expert consiliere legislație (S) - 1 post pe perioadă determinată, august 2019 – septembrie 2021 

            Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011  
Condiţii de participare specifice: 

           - studii superioare minim 3 ani în domeniul juridic, absolvite cu diplomă de licenţă 
            - experiență 1 an în domeniul juridic 
 

Bibliografia pentru cele două posturi este următoarea: 
- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, cu modificările și 

completările ulterioare. 
- Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate prevenirii si combaterii violentei domestice - Anexa 4 si Anexa 6. 
- Ordinul nr. 2.525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de 

violenţă domestică.  
 

Dosarele se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara din 
Str.Plavoșin nr.21 începând cu data de 24.07.2019 până in data de 30.07.2019 (inclusiv) orele 15:00. 

Alte informații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Asistentă Socială a Municipiului 
Timișoara din Str.Plavoșin nr.21 , la numarul de telefon 0356/416050 – Serviciul Resurse Umane si pe site-ul 
instituției – www.socialtm.ro. 

 
 

 


