Nr. 121836/17.10.2018
ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 organizează în data de 20.11.2018
(proba scrisă), ora 11.00, concurs de promovare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de conducere
vacante:
 şef serviciu clasa I gradul profesional II - Serviciul Monitorizare şi Sinteză.
Condiţii generale de participare:
- să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- funcţionarii publici de conducere pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă de nivel
superior, conform prevederilor art. 140 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
Cerinţe specifice de participare:
1. studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
2. perfecţionări (specializări): studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei
publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
3. cunoştinţe operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nu este cazul.
4. limbi străine*) necesitate şi nivel de cunoaştere: nu este cazul.
5. vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţei publice: 5 ani
6. abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- capacitate de lucru în echipă şi independent;
- promptitudine şi eficienţă în efectuarea lucrărilor;
- asumarea responsabilităţii;
- păstrarea confidenţialităţii;
- corectitudine şi fidelitate;
- flexibilitate şi adaptabilitate;
- aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe;
- capaciate mare de atenţie;
- bune aptitudini de redactare şi comunicare verbală;
- preocupare pentru perfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite;
- abilităţi în utilizarea calculatorului şi a altor echipamente informatice.
7. Competenţe manageriale (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): demonstrarea unor
aptitudini adecvate de conducere, delegare şi control, eficienţă ăn motivare, capacitatea de a stabili şi menţine
anumite standarde, capacitatea de a respecta termenele limit
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DISPOZIŢII APLICABILE
Concursul se desfăşoară potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile H.G.R. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare
PROBELE
Proba scrisă se va desfăşura în data de 20.11.2018, ora 11.00. Pentru a fi declarat “admis” la proba scrisă
punctajul pentru funcţiile de conducere este de 70 puncte.
Proba interviului pentru persoanele declarate “admis” se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba
scrisă.
LOCUL DESFASURARII CONCURSULUI
Proba scrisă va avea loc la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 Complexul pentru Activităţi Recreative şi Educative Sf. Pantelimon, situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector
2, Bucureşti;
CALENDARUL DESFASURARII CONCURSULUI
1. Depunerea dosarelor: dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 2 situat în
str. Olari nr. 15, Sector 2 în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, în perioada:
17.10.2018- 05.11.2018.
2. Data limita de depunere: 05.11.2018, ora 16.00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 2 situat în str. Olari nr. 15;
3. Proba scrisă: va avea loc în data de 20.11.2018, ora 11.00, la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 2 situat în Șos.
Pantelimon nr. 301, Sector 2, Bucureşti - Complexul pentru Activităţi Recreative şi Educative Sf.
Pantelimon.
4. Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56 alin. (1) din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare, (pentru persoanele declarate „admis” la proba scrisă).
DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE:
1) formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a H.G.R. nr. 611/2008.
2) copia actului de identitate.
3) curriculum vitae, modelul comun european.
4) copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi
perfecţionări.
5) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice,
management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
6) copia carnetului de muncã, sau, dupã caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care
să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
7) cazierul administrativ.
8) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
9) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activități de poliţie politică.
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10) copia livretului militar, dacă este cazul.
 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
 Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
La concursul de promovare organizat pentru ocuparea unei funcii publice poate participa persoana care
îndeplineşte, conform art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2),
următoarele condiţii:
a. să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice,
management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
b. să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
c. să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
d. să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6);
e. să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi .
DATE CONTACT:
Secretar comisie: tel. 031 405 24 77 interior 303/338
Site: www.social2.ro – Sectiunea «Carieră »
E-mail: perfectionare.hr@social2.ro

Pagina 3 din 3

