CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

ANUNŢ
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, judeţul Timis organizează concurs în
data de 04.09.2018 ora 10:00 –proba scrisă, iar în data de 06.09.2018 ora 10:00 –proba de interviu, pentru ocuparea
următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

Serviciul Strategii Programe-Compartiment Relaţia cu ONG
1.Consilier clasa I gr. superior – 2 posturi
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul Funcţionarilor publici, republicată;
Condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
- condiţiile minime de vechime: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Bibliografie
1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr.188/1999 republicată – privind statutul funcţionarilor publici;
3. Legea nr.7/2004 – privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
4. Legea nr. 34 din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţa socială;
5. Hotărârea nr. 1.153 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţa socială;
6. Hotărârea nr. 978 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi
a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată
de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;

7. Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale.
2.Consilier clasa I gr. asistent - 1 post
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul Funcţionarilor publici, republicată;
Condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale;
- condiţiile 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.7/2004 – privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
4. Legea nr. 34 din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţa socială;
5. Hotărârea nr. 1.153 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează
şi administrează unităţi de asistenţa socială;
6. Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale.
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Servicii de management de caz pentru Copii şi Familie-Prevenirea separării copilului de familie
1. Consilier clasa I gr.superior – 1 post
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul Funcţionarilor publici, republicată;
Condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale sau psihologie;
- condiţiile minime de vechime: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Bibliografie

1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr.188/1999 republicată – privind statutul funcţionarilor publici;
3. Legea nr.7/2004 – privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
4. Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de
caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
5. Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale;
6. Ordinul nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de
servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;
7. Hotărârea nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi
îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia,
precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor
elaborate de către acestea.
Serviciul achiziţii publice
1. Consilier clasa I gr. superior – 1 post
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul Funcţionarilor publici, republicată;
Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- condiţiile minime de vechime: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Bibliografie
1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr.188/1999 republicată – privind statutul funcţionarilor publici;
3. Legea nr.7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
4. Legea nr. 98 /2016 privind achizitiile publice modificată cu OUG nr.45/2018;
5. H.G. nr.395/2016 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice modificată cu HG nr.419/2018;
6. Ghidul privind ,,Strategia de contractare”-ANAP-www.ANAP.ro;
7.Notificare ANAP - privind utilizarea DUAE în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publicăwww.ANAP.ro.
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Dosarele se vor depune la sediul DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A
MUNICIPIULUI TIMIŞOARA din str. Ioan Plavosin nr.21, începând cu data de 03.08.2018
până în data de 23.08.2018 , între orele 10.000- 15,00.
Informaţii despre bibliografie precum şi atribuţiile fiecărui post se pot obţine la sediul
Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara str. Ioan Plavosin nr.21, la nr. de
telefon 0356 416050- Serviciul Resurse Umane precum si pe site-ul oficial al instituţiei
www.socialtm.ro
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