Nr. 36382/23.09.2019
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI MARAMURES
ANUNTA

Organizarea concursului pentru ocuparea pe durata determinata a urmatoarelor functii
contractuale, temporar vacante, din cadrul D.G.A.S.P.C. Maramures:
-

Pedagog Social – M- Principal – din cadrul CTF Grivitei – Baia Mare- 1 post;
Pedagog Social – M- Principal – din cadrul CTF Alba Iulia – Baia Mare- 1 post;
Pentru postul de Pedagog Social se solicita studii medii si o vechime in specialitatea postului de minim 3,5 ani.

-

-

-

-

Instructor educator pentru activitati de resocializare –S- Principal – din cadrul CTF Hollosi
Simon – Baia Mare – 1 post;
Se solicita studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in unul din
urmatoarele domenii: Psihologie, Asistenta Sociala, Stiinte ale Educatiei si o vechime in specialitatea postului
de minim 4 ani;
Psiholog Principal – S – din cadrul CPAST Sighetu Marmatiei- 1 post;
Psiholog Principal – S – din cadrul Complex de Servicii CPRU, CM si CZ- Sighetu Marmatiei- 1 post;
Se solicita studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniu Psihologie Clinica si o
vechime in specialitatea studiilor de minim 7 ani;
Asistent Social – Principal- S- din cadrul CRRPH Sighet- 1 post;
Se solicita studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniu Asistenta Sociala si o
vechime in specialitatea studiilor de minim 7 ani;

Infirmiera – M/G – Debutant – din cadrul CRRPH Closca - 1 post;
Pentru postul de Infirmiera se solicita studii medii/generale si o vechime in specialitatea postului de
minim 6 luni.

Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, prevazute la art. 3 din
Regulamentul Cadru la Hotararea nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant coresponzator functiilor contractuale:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori
a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie;

-

-

cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate;
curriculum vitae.

Concursul va consta in proba scrisa care va avea loc in data de 09.10.2019 , ora 10.00 si interviu care va avea
loc in data de 11.10.2019 , ora 10.00, la sediul Directiei , str. Banatului nr. 1.
Dosarele de concurs se depun pana la data de 01.10.2019. In termen de maxim doua zile lucratoare de la data
expirarii termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza
indeplinirii conditiilor de participare, iar in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de selectie a dosarelor
secretariatul comisiei de concurs va afisa rezultatele selectiei dosarelor de inscriere , la sediul si pe site-ul institutiei , cu
mentiunea „ admis” sau „respins”.
Notarea probei scrise şi a interviului, după caz, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea
fiecărei probe.
Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise .
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui
candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei în termen de
maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
Informatii suplimentare, precum si bibliografia se pot obtine de la secretarul comisiei de concurs d-na Costin
Maria din cadrul Biroului Management Resurse Umane al DGASPC, str. Banatului nr. 1, telefon. 0262-228999
interior. 27.
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