
C O N S I L I U L   J U D E Ţ E A N   T E L E O R M A N 
Direcţia Generală de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului 

mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060; 
operator de date cu caracter personal 2962 

     
      

ANUNŢ 
 

           Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 7, jud. Teleorman, 
cod fiscal 17094026, în temeiul prevederilor  Legii nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată2, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr. 611/2008, pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, actualizată, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante : 

- 1 funcţie publică ”referent, clasa III, grad profesional 
superior”, în cadrul Serviciului Juridic Contencios Resurse Umane si 
Evaluare Initiala- Compartiment Comunicare, Registratura,Relatii cu 
Publicul si Evaluare Initiala; 

 - 1 funcţie publică ”consilier juridic, clasa I, grad profesional 
superior”, în cadrul Serviciului Juridic Contencios Resurse Umane si 
Evaluare Initiala-Compartiment Juridic Contencios; 

- 1 funcţie publică ”consilier juridic, clasa I, grad profesional 
asistent”, în cadrul Serviciului adoptii si postadoptii ; 
          - 1 funcţie publică ”inspector, clasa I, grad profesional 
principal”, în cadrul Compartiment Secretariatul Comisiei pentru 
Protectia Copilului si al Comisiei de evaluare al persoanelor Adulte cu 
Handicap; 
         
          Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, mun. Alexandria, str. 
Dunării, nr. 7, jud. Teleorman, după cum urmează : 
- în data de 20.06.2017, orele 1000 - proba scrisă și  
- în data de 22.06.2017 2017, orele 1000 - interviul. 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 
de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - 
Partea a-III-a, respectiv până la data de 06 iunie 2017, ora 16,00 la 
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Teleorman la Compartimentul juridic contencios, et. 1, cam. 27. 

Condiţiile de participare la concurs: 
1) Pentru functia publică de “referent, clasa III, grad profesional 

superior”, în cadrul Serviciului Juridic Contencios Resurse Umane si 
Evaluare Initiala- Compartiment Resurse Umane , candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările 
ulterioare; 



- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat. 
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 

publice conform art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv 9 ani în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. 

2) Pentru functia publică de “consilier juridic, clasa I, grad 
profesional superior”, în cadrul cadrul Serviciului Juridic Contencios 
Resurse Umane si Evaluare Initiala-Compartiment Juridic - Contencios , 
candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (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 domeniul: ”ştiinţe juridice”. 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice conform art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv 9 ani în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. 

3) Pentru functia publică de “consilier juridic, clasa I, grad 
profesional asistent”, în cadrul Serviciului Adoptii si Postadoptii, 
candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (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 domeniul: ”ştiinţe juridice”. 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice conform art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv 1 an în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. 
           4) Pentru functia publică de “inspector, clasa I, grad profesional 
principal” în cadrul  Serviciului Juridic Contencios Resurse Umane si 
Evaluare Initiala -Compartiment Secretariatul Comisiei pentru Protectia 
Copilului si al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, 
candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (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 domeniul: ” Sociologie, Asistenta Sociala, Psihologie, 
Stiinte Juridice, Stiinte Administrative”; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice conform art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi 



completările ulterioare, respectiv 5 ani în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. 
           Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, 
modificată și competată de H.G. nr. 1173/2008, respectiv: 
    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008; 
    b) copia actului de identitate; 
    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări; 
    d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcţiei publice; 
    e) cazierul judiciar; 
    f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul 
de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
    g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că 
nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. 
     Adeverinţa care atestă starea de sănătate care trebuie sa conţina, 
în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 
     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii 
legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru 
conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 
           Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie 
răspundere.      
            În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are 
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului 
pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile 
lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei 
dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 
           Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin 
secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare a concursului. 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999, republicată2 privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile 
specifice pentru fiecare funcţie publică pentru care se organizează 
concursul, respectiv: 
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru 
care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
    f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia 
publică; 



    g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi 
de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de 
fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice; 
    i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat 
contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
    j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită 
prin lege. 

Bibliografiile  pentru concurs sunt afişate alăturat. 
Pentru relaţii suplimentare solicitanţii se pot adresa la sediul 

Direcţiei, Compartimentul juridic contencios, camera 27, telefon 
0247/316611, interior 37. 
 

DIRECTOR GENERAL 
         DRAGOMIRESCU FLORINEL 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Alexandria  
   Afişat azi 17 mai 2017, ora 8,30 

  


