
A N U N Ţ 

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

Cluj-Napoca,  organizează  concurs sau  examen  de promovare  în gradul profesional  imediat  superior  celui

deţinut, pentru funcţionarul public care ocupă următoarea funcție publică de execuție:  inspector,  clasa I, grad

profesional principal la Serviciul Protecția Copilului și Familiei, care îndeplinește cumulativ condiţiile prevăzute

de art. 479 alin.(1) și art. 597 alin.(1) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare,

conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare

profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; 

c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de  activitate;

d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

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

Dosarele de concurs sau examen va fi depus la secretariatul comisiei de concurs sau examen la sediul

instituţiei din str. Venus fn, cam. 216, în termen de 20 de zile de la data afișării anunţului de concurs sau examen,

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 sau examen).

Perioada de depunere a dosarelor: 16.02.2021 – 07.03.2021,  la sediul din str. Venus fn, cam. 216.

Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise: 17.03.2021, ora 1000, la sediul din str. Venus fn, sala de ședință, etaj

2, Cluj-Napoca. 

Bibliografia  stabilită  pentru  proba  scrisă  a  concursului  sau  examenului  de  promovare  în  gradul

profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului Protecția Copilului

și Familiei, este următoarea:

1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr. 272/2004 cu privire la protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

3. H.G. 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;



4. Ordinul ANPDC nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în

domeniul protecției drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.

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

modificările şi completările intervenite până la data concursului sau examenului. 

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidatului prin secretarul comisiei de concurs sau examen

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

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0372-795558.
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