
A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie temporar
vacantă în statul de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală:

1. Inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Asistența Persoanelor cu Dizabilități

Probele stabilite pentru concurs:
a) selecţia dosarelor de înscriere; b) proba scrisã; c) interviul.

Se pot prezenta la urmãtoarea probã numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentã.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:
Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 

- în termen de 8 de zile de la data publicãrii anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a
(art. 72 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare), pentru postul temporar
vacant, începând cu data de 13.06.2019

Data, ora şi locul organizării probei scrise: 
- 27.06.2019, ora 10,00, - municipiul Cluj-Napoca, str. Venus, FN (aleea dintre numerele 20-22) etaj 2,
sala de ședință.

Condiţiile de participare la concurs: Ocuparea funcţiei publice de execuţie mai sus menţionată se va face cu
respectarea condiţiilor generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, (r2), cu modificările şi completările
ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs: 
-  Ocuparea funcţiei publice de execuţie mai sus menţionată se va face cu respectarea condiţiilor  generale,
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în asistență socială, specializarea asistență socială;

    -  Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 (șapte) ani

Bibliografia de concurs stabilită  pentru ocuparea  funcţiei  publice de execuţie  temporar  vacantă  la Serviciul
Asistența Persoanelor cu Dizabilități, 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.Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în
vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu
cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe
educaționale speciale;
6.Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
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Notă: La  studierea  actelor  normative  din  bibliografie,  candidaţii  vor  avea  în  vedere  toate  republicările,
modificările şi completările intervenite până la data concursului.

Dosarul  de  înscriere  la  concurs se  depune  la  secretariatul  comisiei  de  concurs,  municipiul  Cluj-Napoca,
str.  Venus,  FN  (aleea  dintre  numerele  20-22)  etaj  2,  cam.  216 şi  trebuie  să  conţină  în  mod  obligatoriu
documentele  prevăzute  la  art.  49  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  611/2008,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, respectiv:

1. formularul de înscriere prevãzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
2. curriculum vitae, modelul comun european;
3. copia actului de identitate; 
4.  copii  ale  diplomelor  de studii,  certificatelor şi  altor  documente care atestã  efectuarea  unor specializãri  și
perfecționări; 
5.  copia carnetului de muncã  și dupã caz,  a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,  care sã
ateste vechimea în muncã şi, dupã caz, în specialitatea studiilor necesare ocupãrii funcţiei publice; 
6. cazierul judiciar; 
7. copia adeverinţei care atestă starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii
concursului de cãtre medicul de familie al candidatului; 
8.  declaraţia  pe  propria  rãspundere  sau  adeverinţa  care  sã  ateste  calitatea  sau  lipsa  calității  de  lucrător  al
Securității sau colaborator al acesteia;

Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia,
în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii Publice. 

Copiile de pe actele prevãzute mai sus se prezintã în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care
se certificã pentru conformitatea cu originalul de cãtre secretarul comisiei de concurs. 

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,  str. Venus, FN
(aleea dintre numerele 20-22) etaj 2, cam. 216. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0372-795558 

DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF SERVICIU R.U.S.,
          AUREL MOCAN                   EMILIA-ELENA BODOCHI

Afișat azi, 13.06.2019, ora 09.00
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Atribuțiile postului temporar vacant de
 inspector, clasa I, grad profesional superior 

din cadrul Serviciului Asistența Persoanelor cu Dizabilități

 

Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia României şi în condiţiile respectării  Legii  nr.

215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  (r2),  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  a  Legii  nr.

188/1999 (r2) privind statutul funcţionarilor publici, actualizată, Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a

funcţionarilor publici;  

   Îndeplineşte  sarcinile  şi  atribuţiile  ce  revin  Serviciului  Asistenţa  Persoanelor  cu  Dizabilităţi,  după  cum

urmează:

- identificarea şi întocmirea evidenţei persoanelor cu handicap aflate în nevoie;

- consilierea şi informarea asupra situaţiilor de risc social, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanelor cu

handicap în faţa necesităţilor vieţii cotidiene;

- stabilirea măsurilor şi acţiunilor de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;

-  dezvoltarea  unor  programe în parteneriat,  cu furnizorii  de servicii  sociale,  care pot  fi  persoane fizice  sau

juridice, publice ori private, cu caracter comunitar în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap aflate în

situaţii de risc pentru prevenirea instituţionalizării şi redarea încrederii în forţele proprii;

- asigurarea soluţionării în termen legal a scrisorilor, sesizărilor şi petiţiilor primite direct de la cetăţeni sau de la

autorităţi ale administraţiei publice de stat centrale sau locale şi alte organe;

-  efectuarea anchetelor sociale în vederea obţinerii  indemnizaţiei  lunare pentru persoanele cu handicap grav

precum  şi  preluarea  şi  întocmirea  documentaţiei  necesare  acordării  indemnizaţiei-dispozitii  și  referate,

tabele centralizatoare; introducere date în aplicaţia ASISOC;

-  întocmire  raportări  semestriale,  trimestriale  privind  indemnizația  în  locul  asistentului  personal,

activitatea asistenților personali;

     - eliberare adeverinţe privind indemnizaţia în locul asistentului personal;

- întocmire situaţii centralizatoare şi alte documente privind indemnizaţia în locul asistentului personal acordată

persoanelor cu handicap;

- întocmirea anchetelor sociale, a planului de intervenţie şi a evaluării iniţiale în vederea admiterii  persoanelor

cu handicap în Centre de îngrijire şi asistenţă;

- deservirea publicului conform programului stabilit de conducătorul serviciului, activităţi de secretariat;

-  efectuarea  anchetelor  sociale,  preluarea  actelor  necesare  în  vederea  obţinerii  indemnizaţiei  lunare,  pentru

persoanele cu handicap grav;
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-  efectuarea  anchetelor  sociale  și  întocmirea  referatelor  sociale  cu  propunerea  de  angajare/respingere  sau

eliberare din funcție a  asistentului personal al persoanei cu handicap grav;

- verificarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

 -  preluarea  actelor  necesare şi  efectuarea  referatelor  sociale  pentru acordarea transportului  urban gratuit  pe

mijloacele de transport în comun, respectiv persoane cu handicap grav şi accentuat, asistenţii persoanali sau

însoţitorii acestora;

- efectuarea anchetelor sociale necesare întocmirii dosarului pentru Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu

handicap;

- efectuarea anchetelor sociale la solicitarea medicului specialist al Comisiei de expertiză medicală şi recuperare

a capacităţii de muncă;

- evaluare iniţială şi complexă a copiilor cu suspiciune sau încadraţi  în grad de handicap. Efectuare anchetă

socială. Monitorizare. Raportare;

- efectuarea anchetelor sociale în vederea obținerii certificatului de orientare școlară și profesională;

- consiliere persoane cu handicap, persoane aflate în nevoie; 

- monitorizare persoane cu handicap aflate în evidenţele serviciului.

4


	DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF SERVICIU R.U.S.,
	AUREL MOCAN EMILIA-ELENA BODOCHI


