
A N U N Ţ 

Direcţia  de  Asistenţă  Socială  şi  Medicală,  serviciu  public  în  subordinea  Consiliului  local  al

municipiului Cluj-Napoca, organizează  concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat

superior  celui  deţinut,  pentru funcţionarii  publici care ocupă următoarele  funcţii  publice de execuţie:

Inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Protecția Copilului și Familiei, Inspector, clasa

I,  grad  profesional  principal la  Serviciul  Resurse  Umane  Salarizare,  Inspector,  clasa  I,  grad

profesional asistent  la  Serviciul  Resurse  Umane  Salarizare,  Inspector,  clasa  I,  grad  profesional

principal  la Serviciul Management de Proiecte și Dezvoltare Comunitară, care  îndeplinesc cumulativ

condiţiile prevăzute de art.  65 din Legea  nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  (r2), cu

modificările şi completările ulterioare, şi anume:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în

care funcționarul public s-a aflat în activitate;

c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă şi interviu.

Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul comisiei  de concurs la sediul  instituţiei  din

str. Venus fn, cam. 216,  în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al

României, partea a III-a, şi conţine în mod obligatoriu:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane

în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani

în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

   c) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs).

Perioada de depunere a dosarelor: 21.11.2018 – 10.12.2018,  la sediul din str. Venus fn, cam. 216.

Data, ora şi locul desfăşurării  probei scrise: 21.12.2018, ora 1000, la sediul din str. Venus fn, sala de

ședință, etaj 2, Cluj-Napoca. 

Bibliografia de concurs stabilită pentru proba scrisă a examenului/concursului de promovare

în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului

Resurse Umane Salarizare, este următoarea:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  (r2),  cu modificările şi completările

ulterioare;



2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

3. Constituția României, republicată;

4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, (r2), cu modificările și completările ulterioare;

5. H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de

promovare în grade sau trepte  profesionale imediat  superioare a personalului  contractual  din sectorul

bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

6.  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și

actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.;

7. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și

completările ulterioare;

Bibliografia de concurs stabilită pentru proba scrisă a examenului/concursului de promovare

în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului

Protecția Copilului și Familiei, este următoarea:

1.  Legea  nr.  188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  (r2),  cu  modificările  şi  completările

ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

3. Constituția României, republicată;

4. Legea nr. 272/2004 cu privire la protecția și promovarea drepturilor copilului, reactualizată;

5. Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a

copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și

pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială

și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor

elaborate de către acestea;

6. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz

în domeniul protecției drepturilor copilului.

Bibliografia  de  concurs  stabilită  pentru  proba  scrisă  a  examenului/concursului  de  promovare  în

gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului

Management de Proiecte și Dezvoltare Comunitară este următoarea:

1.  Legea  nr.  188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  (r2),  cu  modificările  şi  completările

ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

3. Constituția României, republicată;



4.   Legea  nr.  215/2001  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare;

5. Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru

perioada 2014-2020;

6. Ghid de bune practici în management de proiecte (2015) – beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale

și Administrației Publice.

Notă: La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările,

modificările şi completările intervenite până la data concursului. 

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din

cadrul instituţiei publice organizatoare a concursului, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0372-302055.

Director executiv,
Aurel Mocan

AFIȘAT: 20.11.2018 
ora 09.00


