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Nr. 470/02.02.2023
                                                             
                                                                    ANUNȚ

Având în vedere prevederile:
HOTĂRÂRE nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice,

LEGEA-CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Caransebeş aprobat prin
HCL 105/28.04.2022,

Ținând cont de referatul înregistrat cu nr. 468/02.02.2023

Direcția de Asistență Socială Caransebeș anunță organizarea la data 20.02.2023, ora 11.00 a
examenului de promovare din funcția de asistent social debutant în funcția de asistent social
practicant, Compartiment Cantina de Ajutor Social din cadrul Direcției de Asistență Socială

Caransebeș.

Condiții de participare: 12 luni vechime în specialitate;

Dosarul de înscriere se va depune până în data de 10.02.2023, ora 16.00 la Compartimentul 
Juridic și Resurse Umane și va conține: 
- cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional (pus la dispoziția candidatului de
către secretarul comisiei de examinare).

Examenul va avea loc la sediul Direcției de Asistență Socială Caransebeș, str. Teiușului nr. 24, 
Caransebeș, constând în susținerea unui interviu, conform art. 86  al HG nr. 1336/2022.

Bibliografia pentru examen este prevăzută în anexa la prezentul anunț și face parte integrantă din 
acesta.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Asistență Socială Caransebeș, telefon 
0255/512022.



 Anexă la anunț 

Bibliografia:   

● LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale;

● LEGE nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social;

● Anexa 9 - STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019

de calitate pentru cantina socială, cod 8899 CPDH-I la Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 

vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor 

categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, 

serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale 
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