CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
BIROUL RESURSE UMANE
,,În slujba oamenilor”

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarele funcții publice de execuție vacante, în data de 12.03.2018, ora
10, proba scrisă iar interviul în data de 14.03.2018, ora 10 la sediul instituției din str. Ioan Plavoșin nr.21:
Compartimentul Monitorizare Centre de Asistență Socială
1. Consilier clasa I gr.superior
 Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici;

,

 Condiţii specifice: studii universitare de licență absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licență: științe juridice;
 Perfecţionări: curs de perfecționare manager proiect sau evaluator proiecte
 Condiţiile minime de vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 Bibliografie
1. Constituția României, republicată;
2.Legea nr.188/1999 actualizată – privind statutul funcţionarilor publici;
3.Legea nr.7/2004 – privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
4. Ordinul 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale
destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și
altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor
acordate în sistem integrat și cantinelor sociale (inclusiv anexele) ;
5. Legea nr.292/2011 Legea Asistenței Sociale;
6.Ordinul 200/2016 privind modificarea și completarea O.S.G.G. nr.400/2015 pentru aprobarea Codului de control
intern managerial al entităților publice;

Serviciul Achiziții Publice
1. Referent clasa III gr.superior
 Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici;
 Condiţii specifice: Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 Condiţiile minime de vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
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 Bibliografie
1. Constituția României, republicată;
2.. Legea nr.188/1999 actualizată – privind statutul funcţionarilor publici;
3. Legea nr.7/2004 – privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
4.Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice
5.Hotararea Guvernului nr. 395 / 2016 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Serviciul Contabilitate Buget Finanțe
1. Consilier clasa I gr.asistent
 Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici;

,

 Condiţii specifice: studii universitare de licență absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență: științe economic;
 condiţiile minime de vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 Bibliografie
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr.188/1999 actualizată – privind statutul funcţionarilor publici;
3. Legea nr.7/2004 – privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
4. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;
5. ORDIN Nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
6. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
*Notă: Toată bibliografia se cere actualizată, cu toate modificările şi completările până la data publicării anunţului de
concurs.
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 Desfăşurarea concursului:
a) proba scrisă în data de 12.03.2018, ora 10, la sediul instituţiei noastre din str. Ioan Plavoșin nr.21
Timişoara;
b) interviul în data de 14.03.2018, ora 10, la sediul instituţiei noastre din str. Ioan Plavoșin nr.21 Timişoara;
Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial
al României–Partea a III-a, respectiv începând cu data de 09.02.2018 până în data de 28.02.2018 inclusiv , ora 14, la
sediul instituției din str. Ioan Plavoșin nr.21.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG
nr.611/2008, modificată și completată.
Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul Direcției de Asistență Socială a
Municipiului Timișoara, str. Ioan Plavoșin nr.21 pe site-ul instituției www.socialtm.ro
Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0356-416.050.
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