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             A    N   U    N   Ţ

Direc ia de Asisten ă Socială Caransebe  ția de Asistență Socială Caransebeș ția de Asistență Socială Caransebeș ș organizează examenul de promovare în 
grad profesional superior în perioada 04.04.-06.04.2023,  pentru următoarele func ii ția de Asistență Socială Caransebeș 
publice :

              1.   consilier, I, superior în cadrul Compartimentului Juridic i Resurse Umaneș 
                   

Condi ii de participare la concursul de promovare în grad profesionalția de Asistență Socială Caransebeș ,  conform art.  479,
alin.1 din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ:
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 prezentului cod.

Dosarul  de  concurs  depus  de  către  candida ii  pentru  examenul  de  promovare  în  gradția de Asistență Socială Caransebeș 
profesional va con ine în mod obligatoriu:ția de Asistență Socială Caransebeș 

- 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;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de
activitate;
-  adeverinţa  eliberată  de  compartimentul  de  resurse  umane  în  vederea  atestării  situaţiei
disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată
o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
-  dovada obţinerii  numărului  minim de credite  prin participarea la  programe de formare,  de
perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile
legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în
ultimii 3 ani de activitate;
- formularul de înscriere.

Condi ii de desfă urare a concursului:ția de Asistență Socială Caransebeș ș 

* data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 23.03.2023
* institu ia publică la care se pot depune dosarele de concurs – Direc ia de Asisten ă Socialăția publică la care se pot depune dosarele de concurs – Direcția de Asistență Socială ția publică la care se pot depune dosarele de concurs – Direcția de Asistență Socială ția publică la care se pot depune dosarele de concurs – Direcția de Asistență Socială
Caransebe , str. Teiu ului, nr. 24ș, str. Teiușului, nr. 24 ș, str. Teiușului, nr. 24



* Concursul/examenul de promovare se va desfă ura la sediul  Direc iei  de Asisten ă Socialăș, str. Teiușului, nr. 24 ția publică la care se pot depune dosarele de concurs – Direcția de Asistență Socială ția publică la care se pot depune dosarele de concurs – Direcția de Asistență Socială
Caransebe ,,ș, str. Teiușului, nr. 24
*  Probele  stabilite  pentru  concurs  vor  avea  loc  în  intervalul  04.04.-06.04.2023,  după  cum
urmează:
PROBA SCRISĂ va avea loc în data de  04.04.2023, ora  11.00
INTERVIUL   va avea loc în data de  06.04.2022, ora  11.00  
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Bibliografie  pentru  promovarea  în  func ia  publică  de  consilier,  I,  superior  în  cadrulția de Asistență Socială Caransebeș 
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1) Constitu ia  României;ția publică la care se pot depune dosarele de concurs – Direcția de Asistență Socială
2) OUG 57/2019 privind Codul Administrativ: Partea I: Titlul I, Titlul II, Titlul III; Partea
III: Titlul I, Titlul V: Cap II i Cap. IV;ș, str. Teiușului, nr. 24
3)  H.G.  nr.  1.336/2022  pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru  privind  organizarea  şi
dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
4)  H.G.  nr.  611/2008  pentru  aprobarea  normelor  privind  organizarea  şi  dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici 
5) Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii

   Informa iiția publică la care se pot depune dosarele de concurs – Direcția de Asistență Socială  suplimentare se pot ob ine la sediul Direc iei de Assisten ă Socială Caransebeția publică la care se pot depune dosarele de concurs – Direcția de Asistență Socială ția publică la care se pot depune dosarele de concurs – Direcția de Asistență Socială ția publică la care se pot depune dosarele de concurs – Direcția de Asistență Socială ș, str. Teiușului, nr. 24, str.
Teiu ului,ș, str. Teiușului, nr. 24  nr.  24,  jude ul  Carația publică la care se pot depune dosarele de concurs – Direcția de Asistență Socială ș, str. Teiușului, nr. 24-Severin, precum  ș, str. Teiușului, nr. 24i  la:  telefon  025512022,  e-mail
spas@primaria-caransebes.ro


