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Nr. 1801/DPSS/11.06.2019

Catre: Directiile Generate de Asisten^a Sociala si Protectia Copilului
Ref: organizarea concursului de recrutare in vederea ocuparii a 40 de posturi de expert!
iudeteni servicii sociale - asistenti sociali (COD COR 263501) si ocuparea a 7 posturi de
experti forma tori (4 expert servicii comunitare integrate si 3 expert servicii sociale), fn
afara organigramei Ministerului Muncii $i Justi^iei Sociale, in cadrul Directiei Generale
Planificare Bugetara si Management Financiar - Unitatea de Implementare a proiectului
„Crearea si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei
si excluziunii sociale” cod SMIS 2014+: 122607

Stimata doamna /Stimate domnule Director general/executiv,
In continuarea corespondentei prin care v-am adus la cunostinta ca Ministerul Muncii si
Justitiei Sociale (MMJS) implementeaza proiectul „Crearea si implementarea serviciilor
comunitare integrate pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale”-cod SMIS 2014+:
122607, dezvoltatin parteneriat cu Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei Nationale, dorim
sa va informam urmatoarele:
I. Ministerul Muncii si Justitiei Sociale organizeaza concurs pentru ocuparea a 7 posturi de
experti formatori (4 expert servicii comunitare integrate si 3 experti servicii sociale), in
afara organigramei Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, in cadrul Directiei Generale
Planificare Bugetara ?i Management Financiar - Unitatea de implementare a proiectului
„Crearea
implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei §i a
excluziunii sociale" cod SMIS 2014+: 122607, astfel:
■

in data de 27 iunie 2019, ora 10.00 - proba scrisa;

■

in data de 3 iulie 2019, ora 10.00 - interviul;

■

depunerea dosarului de concurs are loc in perioada 3 - 1 4 iunie 2019.

II. Ministerul Muncii §i Justitiei Sociale organizeaza concurs de recrutare m vederea ocuparii a
40 de posturi de experti iudeteni servicii sociale - asistenti sociali (COD COR 263501), in
jude^ele Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Brasov, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Buzau,
Cara?-Severin, Calarasi, Constanta, Cluj, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj,
Harghita, Hunedoara, lalomita, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Satu
Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Valcea, Vrancea, Vaslui, in afara
organigramei Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, in cadrul Directiei Generale Planificare
Bugetara $i Management Financiar - Unitatea de Implementare a proiectului „Crearea §i
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implementarea serviciitor comunitare integrate pentru combaterea saraciei §i a excluziunii
sociale" cod SMIS 2014+: 122607, astfel:
■

in data de 2 iulie 2019, ora 10.00 - proba scrisa;

■

in data de 8 iulie 2019, ora 10.00 - interviul;

■

depunerea dosarului de concurs are loc in perioada 6 - 20 iunie 2019.

Pentru informatii complete, va rugam sa consultati site-ul Ministerului Muncii $i Justitiei
Sociale - www.mrnuncii.ro .
Tn acest sens, va adresam rugamintea de a ne acorda sprijinul dumneavoastra prin
diseminarea, cu celeritate, a informatii lor de mai sus atat tn comunitate, precum si pe
site-ul web al institutiei pe care o coordonati.

Cu stima,

Dragos - lonut BANESCU
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European §i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protects persoanelor fizice Tn ceea ce
prive$te prelucrarea datetorcu caracter personal 51 privind libera circulate a acestor date §i de abrogare a Directive! 95/46/CE (Regulamentul general privind protects
datelor), informatiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse In acest document sunt confidentiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor
menflonate ca destinatar/destinatari $i altor persoane automate s5-l primeasca. Daca afi primit acest document In mod eronat, va adresam rugamintea de a returna
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ANUNT
Ministerul Muncii $i Justitiei Sociale organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii a 40 de
posturi de expert judeteni servicii sociale - asistenti sociali (COD COR 263501), in judetele Alba,
Arad, Arges, Bacau, Bihor, Brasov, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Buzau, Caras-Severin, Calarasi,
Constanta, Cluj, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, lalomita, Iasi,
Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Teleorman,
Timis, Tulcea, Valcea, Vrancea, Vaslui, in afara organigramei Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, in
cadrul Directiei Generate Planificare Bugetara si Management Financiar - Unitatea de Implementare a
proiectului „Crearea $i implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei §i
a excluziunii sociale" cod SMIS122607, astfel:
• in data de 2 iulie 2019, ora 10.00 - proba scrisa
• in data de 8 iulie 2019, ora 10.00 - interviul.
Conditiile generate si specifice de participare
> Conditiile generate:
La concurs pot participa persoanele care indeplinesc conditiile generate prevazute de art.3 din
Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generate de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor
contractuale $i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, respectiv:
a) are ceta^enia romana, ceta^enie a attor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apar^inand Spap'ului Economic European $i domiciliul in Romania;
b) cunoa$te limba romana, scris §i vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverin^ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitap’le sanitare abilitate;
f) indepline$te conditiile de studii $i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savar?irea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului
ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de
fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar$ite cu intense, care ar face-o
incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene
Str.Dem I.Dobrescu, nr.2-4, sector!, 010026, Bucureyti, Romania
Tel:+40 (0)213 158 556
E-mail: presa@mmuncli.gov.ro
www.mmuncii.gov.ro | www.romania2019.eu

> Condifiile specifice:
I. Conditii de studii
- studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul asistentei sociale;
- aviz de exercitare a profesiei de asistent social;
II. Vechime in specialitatea studiilor
- experienta minima necesara de 5 ani, in specialitatea studiilor (asistenta sociala)
Constituie avantaj experienta in aplicarea managementului de caz si in coordonarea/ monitorizarea
serviciilor publice locale de asistenta sociala (conform CV).
> Responsabilitati specifice experfilor:
1. Coordonarea activita^ilor derulate de ECI in comunitatile din judetul reprezentat (de ex.
participarea acestora la programele de formare si sesiunile de lucru in vederea cresterii capacitatii
lor in furnizarea serviciilor integrate la nivel local in special; derularea de activitati de identificare a
persoanelor vulnerabile, prin diverse mecanisme - screening, sesizari, referire, etc.; furnizarea de
servicii sociale/asistenta medical! comunitara / mediere si consiliere scolara, conform atributiilor
acestora; monitorizare si raportare pentru activitatea comunitatilor de care sunt responsabili);
organizarea unor schimburi de experienta si intalniri locale intre lucratorii comunitari, diversi
profesionisti, membri ai struturilor comunitare consultative, reprezentanti ai primariilor, etc.;
monitorizarea lunara a rezultatelor si raportarea progresului inregistrat prin elaborarea de rapoarte
lunare de activitate, dupa modelul furnizat de UMP; identificarea de initiative complementare
derulate la nivel comunitar in sfera de activitate, precum si falicitarea cooperarii cu alti actori de pe
plan local)
2. Acordarea de sprijin tehnic $i metodologic membrilor echipelor comunitare integrate implicati
in proiect, inclusiv prin organizarea de intalniri periodice (lunare/trimestriale) de instruire si
supervizare a membrilor echipei comunitare (in ceea ce priveste implementarea instrumentului
informatic SCI de identificare si monitorizare a persoanelor vulnerabile, centralizarea si validarea
datelor culese la nivel local prin aplicatia SCI si raportarea lor lunara in cadrul rapoartelor lunare de
activitate; asigurarea managementului de caz si furnizarii de servicii sociale cu precadere a celor din
pachetul minim de servicii generat de aplicatia SCI si in maniera integrata cu ceilalti prestatori de
servicii); acordarea de asistenta pentru crearea, activarea si mobilizarea structurilor comunitare
consultative (SCC), prin sustinerea implicarii membrilor SCC in solutionarea cazurilor identificate
prin aplicatia SCI;
3. Asigurarea unei comunicari constante cu reprezentantii primariilor in vederea bunei
desfa^urari a activita^ilor proiectului (incluzand activitatile de recrutare, selectie, angajare a
membrilor echipelor comunitare integrate, asigurarea unui spatiu adecvat echipelor, raportarile
lunare ale echipelor, etc.); participarea la evenimentele de informare si comunicare organizate in
cadrul proiectului; facilitarea diseminarii informatiilor cu privire la proiect si a instrumentelor
elaborate in cadrul proiectului la nivelul DGASPC / AJPIS/CJRAE/DSP $i a rezultatelor aplicarii
acestora;
4. Cooperare intersectorial! $i dezvoltarea capacitatii institutionale, prin facilitarea si
participarea la intalnirile de lucru organizate periodic in cadrul proiectului intre coordonatorii
din cele 3 domenii, dar si al^i reprezentanti din domenii complementare (AJOFM, AJPIS, etc.);
participare la sesiunile de comunicare si informare organizate in cadrul proiectului; facilitarea
sustenabilita(:ii proiectului prin identificarea unor oportunitati de finantare nerambursabila si
scrierea de proiecte la nivel local.

Dosarul de concurs;

Pentru tnscrierea la concurs candidafii vor prezenta un dosar de concurs care va confine urmltoarele
documente:
a) formularul de inscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestl identitatea, potrivit legii, dupl caz;
c) copiile documentelor care s i ateste nivelul studiilor $i ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializin', precum $i copiile documentelor care atesta indeplinirea condi^iilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau institufia public!;
d) carnetul de muncl sau, dupa caz, adeverin^ele care atesta vechimea in muncl, in meserie $i/sau in
specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declara^ie pe propria rlspundere c l nu are antecedente penale care sl-l facl
incompatibil cu func^ia pentru care candideazl;
f) adeverin^l medical! care s i ateste starea de slnltate corespunzltoare eliberatl cu cel mult 6 luni
anterior derullrii concursului de cltre medicul de familie al candidatului sau de cltre unitltile
sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) declaratie de consimtlmant privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
Adeverinta care atestl starea de slnltate confine, in clar, numlrul, data, numele emitentului si
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Slnltltii.
Actele prevlzute la lit. b) - d) vor fi prezentate $i in original in vederea verificlrii conformitltii
copiilor cu acestea.
in cazul documentului prevlzut la lit.e) candidatul declarat admis la selecp'a dosarelor, care a depus
la inscriere o declaratie pe propria rlspundere c l nu are antecedente penale, are obliga^ia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pan! la data desfl$urlrii
primei probe a concursului.
Formularul de inscriere se pune la dispozifie candidafilor prin secretarul comisiei de concurs sau se
poate desclrca de pe site-ul ministerului la sectiunea organizare/concursuri.
In vederea participlrii la concurs, candidap'i depun dosarul de concurs in termen de 10 zile lucrltoare
de la data publiclrii/afi$lrii anun^ului (in perioada 6-20 iunie 2019, dupl urmltorul program: de luni
pan! joi intre orele 08.30 - 16.00 $i vineri intre orele 08.30 - 13.30.
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune personal sau prin mandatar, cu procurl autentificatl,
la sediul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale din Str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4, Sector 1 Bucuresti Directia Resurse Umane, etaj 3, telefon 021/315.72.26 sau la adresa de e-mail:
concurs.serviciicomunitare@mmuncii.gov.ro.
Recomandlri privind transmiterea dosarului de concurs prin serviciul electronic:
•
•

volumul total al documentelor atasate dosarului de concurs s i nu deplseascl 15 MB;
vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplica^ii sau
site-uri web (cum ar fi cele generate de site-urile web de transfer fi$iere in care se anuntl
link-urile de desclrcare a fijierelor);
• nu se vor transmite ata$amente cu extensiile .exe, .com sau .Ink;
• nu se vor transmite ata§amente parolate;
• obligatoriu in subiectul mesajului se vor scrie:
- numele persoanei participante (ex.ION ION);

- numele judetului, sectorul sau echipa locala pentru care concureaza (ex.IASI, sector 1 sau
echipa locala);
• in subiectul sau corpul mesajelor sa nu fie link-uri catre site-uri web;
• documentele transmise prin transfer de fi$iere online nu vor fi descarcate.

Bibliografie

1. Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare §i func^ionare ale serviciilor
publice de asistenta sociala $i a structurii orientative de personal, cu modificarile si completarile
ulterioare;
3. HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum $i a regulamentelorcadru de organizare $i func{ionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. HG nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale
in Romania
5. HG nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei na^ionale privind incluziunea sociala $i reducerea
saraciei pentru perioada 2015 - 2020 $i a Planului strategic de ac^iuni pentru perioada 2015 - 2020;
6. Ordin comun al ministrului muncii $i justitiei sociale, ministrului sanatap'i si ministrului educatiei
nationale nr.393/630/4236/2017 pentru aprobarea protocolului de colaborare in vederea
implementarii serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale $i combaterii
saraciei;
7. Ordinul nr.1086/2018 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de
acp'une privind serviciile sociale administrate $i finantate din bugetul consiliului
jude^ean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Modalitatea de desfasurare a concursului
Concursul se desfa§oara in trei etape succesive dupa cum urmeaza:
a)
depunerea dosarelor de inscriere la concurs de catre candidati, in perioada 6 - 2 0 iunie
2019;
b)
selectia dosarelor de inscriere. pe baza indeplinirii condipilor generate ?i specifice de
participare la concurs, se va reatiza in perioada 21-24 iunie 2019, astfel incat la data de
25 iunie 2019 se va afi$a rezultatul acesteia la sediul $i pe site-ul ministerului, folosind sintagma
,,admis” sau ,,respins”, inso£ita de motivul respingerii dosarului, dupa caz;
> Contestable cu privire la rezultatul selecfiei dosarelor de inscriere se depun in maximum o zi
lucratoare (24 de ore) de la data si ora afi^arii rezultatelor selec^iei dosarelor, la secretarul comisiei
de soluponare a contestation
> Comisia de solup'onare a contesta^iilor va afi$a rezultatul final in termen de maximum o zi
lucratoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contesta^iilor;
c)
proba scrisa va avea locin data de 2 iulie 2019, ora 10.00;
>
La aceasta proba vor participa doar candidati care au fost declara^i “admis” la rezultatul final
al selec^iei dosarelor;
>
Rezultatul probei ,,scrisa” va fi afi$at la sediul si pe site-ul ministerului, in data de 3 iulie
2019, cu precizarea punctajutui obfinut $i a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;
d)
interviul va avea loc in data de 8 iulie 2019, ora 10.00;
La aceasta proba vor participa doar candidati care au fost declarafi “admis” la rezultatul final de la
proba ,,scrisa”;
Sunt declara^i admi§i la proba ,,scrisa” $i la ,,interviu” candidati care au ob^inut minimum 50 de
puncte, din maximum 100 de puncte.
Rezultatele probelor de concurs vor fi afi^ate la sediul si pe site-ul Ministerului Muncii §i Justitiei
Sociale, cu precizarea punctajului $i a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum $i ora la care se

Dupa afi^area rezultatelor obbinute la proba ,,scrisa” $i ,,interviu”, candidate nemulbumibi pot face
contesta^ie, in termen de cel mult o zi lucratoare (24 de ore) de la data si ora afi^arii rezultatului
probei scrise ori a interviului, sub sancbiunea decaderii din acest drept.
Contestatiile se depun prin secretariate comisiei de solutionare a contestatiilor, Direcp'a Resurse
Umane din cadrul Ministerului Muncii $i Justitiei Sociale.
Comunicarea rezultatelor la contestable depuse atat la proba ,,scrisa” cat $i la ,,interviu” se face
prin afisarea la sediul $i pe site-ul Ministerului Muncii $i Justitiei Sociale, in maximum o zi lucratoare
(24 de ore) de la data expirarii termenului de contestabie.
Tn cazul in care nu sunt depuse contestabii la proba ,,scrisa”, data $i ora programarii susbinerii
,,interviului” pot fi modificate, la solicitarea candidabilor consemnata in sen's $i cu acordul comisiei
de concurs.
Comunicarea rezultatelor finale se face Tn termen de maximum 3 zile lucratoare de la data susbinerii
ultimei probe.
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obbinute la proba scrisa §i interviu.
Se considera ,,admis” la concurs, candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidabii
care au concurat pentru acelaji post, cu condibia ca ace^tia sa fi obbinut punctajul minim necesar.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obbinut punctajul cel mai mare la proba scrisa, iar
daca egalitatea se menbine, candidabii aflati Tn aceasta situatie vor fi invitati la un nou interviu Tn
urma caruia comisia de concurs va decide asupra candidatului ca$tigator.
Candidatul nemulbumit de modul de solubionare a contestabiei se poate adresa instanbei de contencios
administrativ, Tn condibiile legii.
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Ministerul Muncii si Justltlei Sociale organizeaza concurs pentru ocuparea a 7 posturi de expert
formatori (4 experti servicii comunitare integrate si 3 experti servicii sociale), in afara organigramei
Ministerului Muncii $i Justitiei Sociale, cadrul Directiei Generale Planificare Bugetara si Management
Financiar - Unitatea de Implementare a proiectului „Crearea §i implementarea serviciilor comunitare
integrate pentru combaterea saraciei $i a excluziunii sociale" cod SMIS122607, astfel:
• in data de 27 iunie 2019, ora 10.00 - proba scrisa
• in data de 3 iulie 2019, ora 10.00 - interviul.
Conditiile generale si specifice de participare
> Conditiile generale:
La concurs pot participa persoanele care tndeplinesc conditiile generale prevazute de art. 3 din
Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcpilor
contractuale $i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, respectiv:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apar^inand Spa^iului Economic European 51' domiciliul in Romania;
b) cunoa$te limba romana, scris $i vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exerci^iu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unita|ile sanitare abilitate;
f) indepline$te conditiile de studii $i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savar§irea unei infracfiuni contra umanitatii, contra statului
ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica Tnfaptuirea justitiei, de
fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar$ite cu intentie, care ar face-o
incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice:

4 posturi expert servicii comunitare integrate
i.
•

Conditii de studii

2 posturi experti fn domeniul asistenta sociala
Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene
Str.Dem I.Dobrescu. nr.2-4, sectorl, 010026, Bucure^ti, Romania
Tel:+40 (0)213 158 556
E-mail: resurs9.umane@mmuncii.aov.ro
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- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta in domeniul asistentei sociale
•

1 post expert in domeniul sanatafii

- studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul sanatap'i/asistentei sociale
• 1 post expert in domeniul educatiei
- studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul educatiei/asistentei sociale

II.

Vechime in specialitatea studiilor

- experienta minima necesara in specialitatea studiilor: 3 ani.
Constituie un avantaj experienta ca formator.

3 posturi expert servicii sociale
I.

Conditii de studii

- studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul asistentei sociale
II. Vechime in specialitatea studiilor / Cerinte de calificare-experienta
- experienta minima necesara in specialitatea studiilor: 3 ani.
Constituie un avantaj experienta in cercetare / in mediul academic / mediul neguvernamental /
in serviciul public de asistenta sociala (SPAS)
> Responsabilitati specifice expertilor:
Expertii selectati vorindeplini urmatoarele atrlbutii:
a) participa activ la intalnirile Grupului si sub-grupurilor de lucru pentru elaborarea
procedurilor, metodologiilor si instrumentelor pentru furnizarea serviciilor comunitare
integrate fi operationalizarea mecanismului de colaborare;
b) participa la elaborarea $i revizuirea pachetului de proceduri, metodologii si instrumente de
lucru care va cuprinde cel putin categoriile de documente enumerate la subcapitolul 3.1.
c) formuleaza observatii si propuneri la procedurile, metodologiile si instrumentele de lucru
elaborate in cadrul sub-grupurilor de lucru in domeniul asistentei medicale comunitare si
educational, dupa caz;
d) participa la operationalizarea conceptului de servicii comunitare integrate in combaterea
saraciei si excluziunii sociale;
e) participa la pregatirea si moderarea celor 8 ateliere de lucru regionale organizate in etapa de
consultare publica in vederea finalizarii pachetului de proceduri;
f) participa la pregatirea si susdnerea programului de comunicare si informare in domeniul
interventiei integrate la nivel comunitar si a utilizarii aplicatiei online SCI (7 sesiuni regionale),
precum $i a programului de informare privind supervizarea profesionala si centrat pe aplicarea
managementului de caz si lucru in echipa, dedicat membrilor echipelor UJSS (7 sesiuni
regionale);
g) participa la elaborarea curriculei si a materialelor de formare in domeniul managementului de
caz si a interventiei integrate, precum si la programul de formare in aplicarea procedurilor,
metodologiilor si instrumentelor de lucru in domeniul interventiei asistentului social;
h) furnizeaza sesiunile de formare a membrilor echipei comunitare integrate;
i)

participa la pregatirea si moderarea celor 16 mese rotunde organizate la nivel regional (2 mese
rotunde/regiune), pentru pregatirea diseminarii si replicarii metodologiei de interventie
integrata;

j)

participa la elaborarea rapoartelor intermediare si finale de evaluare a rezultatelor
implementarii pachetului de metodologii.
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Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.

Legea nr.466/2004 privind statutul asistentului social, cu modificarile si completarile
ulterioare;

3.

HG nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei nationale privind incluziunea sociala $i reducerea
saraciei pentru perioada 2015 - 2020 $i a Planului strategic de actiuni pentru perioada 2015 2020;

4.

HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare $i funcp'onare ale
serviciilor publice de asistenba sociala §i a structurii orientative de personal, cu modificarile si
completarile ulterioare;

5.

HG nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului national pentru promovarea incluziunii
sociale in Romania;

6.

Ordin comun al ministerul muncii $i justip'ei sociale, ministerul sanata^ii si ministerul educatiei
nationale nr.393/630/4236/2017 pentru aprobarea protocolului de colaborare in vederea
implementarii serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale §i
combaterii saraciei.

Dosarul de concurs:

Pentru Tnscrierea la concurs candida^ii vor prezenta un dosar de concurs care va confine urmatoarele
documente:
a) formularul de inscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor $i ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari, precum $i copiile documentelor care atesta tndeplinirea condip'ilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau institu^ia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverinbele care atesta vechimea in munca, in meserie $i/sau in
specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declarable pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca
incompatibil cu funcbia pentru care candideaza;
f) adeverin^a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile
sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
Adeverin^a care atesta starea de sanatate confine, in clar, numarul, data, numele emitentului ?i
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatabii.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate $i in original in vederea verificarii conformitabii
copiilor cu acestea.
In cazul documentului prevazut la lit.e) candidatul declarat admis la selecbia dosarelor, care a depus
la inscriere o declarabie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligabia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfa^urarii
primei probe a concursului.

Formularul de tnscriere se pune la dispozi^ie candida^Uor prin secretarul comisiei de concurs sau se
poate descarca de pe site-ul ministerului la sectiunea organizare/concursuri.
Tn vederea participarii la concurs, candidab depun dosarul de concurs in termen de 10 zile lucratoare
de la data publicarii/afi$arii anun^ului (in perioada 3-14 iunie 2019, dupa urmatorul program: de luni
pana joi intre orele 08.30 - 16.00 $i vineri intre orele 08.30 - 13.30.
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune personal sau prin mandatar, cu procura autentificata,
la sediul Ministerului Muncii §i Justitiei Sociale din Str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4,
Sector 1 Bucuresti - Direc^ia Resurse Umane, etaj 3, telefon 021/315.72.26 sau la adresa de
e-mail: concurs.serviciicomunitare@mmuncii.gov.ro.
Recomandari privind transmiterea dosarului de concurs prin serviciul electronic:
•
•

•
•
•

•
•

volumul total al documentelor atasate dosarului de concurs sa nu depaseasca 15 MB;
vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicab sau
site-uri web (cum ar fi cele generate de site-urile web de transfer fi$iere in care se anun^a
link-urile de descarcare a fi$ierelor);
nu se vor transmite ata$amente cu extensiile .exe, .com sau .Ink;
nu se vor transmite ata$amente parolate;
obligatoriu in subiectul mesajului se vor scrie:
- numele persoanei participate (ex.ION ION);
- numele judetului, sectorul sau echipa locala pentru care concureaza (ex.IASI, sector 1 sau
echipa locala);
in subiectul sau corpul mesajelor sa nu fie link-uri catre site-uri web;
documentele transmise prin transfer de fi$iere online nu vor fi descarcate.

Modalitatea de desfasurare a concursului
Concursul se desfa$oara in trei etape succesive dupa cum urmeaza:
a)
depunerea dosarelor de Tnscriere la concurs de catre candidati, in perioada 3 - 1 4 iunie
2019;
b)
selectia dosarelor de inscriere. pe baza indeplinirii condi(:iilor generate $i specifice de
participare la concurs, se va realiza in perioada 18-19 iunie 2019, astfel incat la data de
20 iunie 2019 se va afi$a rezultatul acesteia la sediul si pe site-ul ministerului, folosind sintagma
,,admis” sau ,,respins”, inso^ita de motivul respingerii dosarului, dupa caz;
> Contestable cu privire la rezultatul selec^iei dosarelor de inscriere se depun in maximum o zi
lucratoare (24 de ore) de la data si ora afi$arii rezultatelor selec^iei dosarelor, la secretarul comisiei
de soluponare a contesta^iilor;
> Comisia de solu^ionare a contesta^iilor va afi$a rezultatul final in termen de maximum o zi
lucratoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestation
c)
proba scrisa va avea loc in data de 27 iunie 2019, ora 10.00;
>
La aceasta proba vor participa doar candidaf care au fost declara^i “admis” la rezultatul final
al selec{iei dosarelor;
>
Rezultatul probei ,,scrisa” va fi afloat la sediul si pe site-ul ministerului, in data de 28 iunie
2019, cu precizarea punctajului ob^inut $i a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;
d)
interviul va avea loc in data de 3 iulie 2019, ora 10.00;
La aceasta proba vor participa doar candidati care au fost declara^i “admis” la rezultatul final de la
proba ,,scrisa”;
Sunt declara^i admi$i la proba ,,scrisa” $i la ,,interviu” candidati care au obp'nut minimum 50 de
puncte, din maximum 100 de puncte.
Rezultatele probelor de concurs vor fi afi$ate la sediul si pe site-ul Ministerului Muncii $i Justitiei
Sociale, cu precizarea punctajului $i a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum $i ora la care se

Dupa afi$area rezultatelor obpnute la proba ,,scrisa” $i ,,interviu”, candidapi nemulbumip pot face
contestap'e, in termen de cel mult o zi lucratoare (24 de ore) de la data si ora afi$arii rezultatului
probei scrise ori a interviului, sub sancpunea decaderii din acest drept.
Contestapile se depun prin secretariatul comisiei de solubionare a contestabiilor, Direcbia Resurse
Umane din cadrul Ministerului Muncii $i Justitiei Sociale.
Comunicarea rezultatelor la contestabiile depuse atat la proba ,,scrisa” cat $i la ,,interviu” se face
prin afisarea la sediul si pe site-ul Ministerului Muncii $i Justitiei Sociale, in maximum o zi lucratoare
(24 de ore) de la data expirarii termenului de contestabie.
In cazul in care nu sunt depuse contestabii la proba ,,scrisa”, data p ora programarii susbinerii
,,interviului” pot fi modificate, la solicitarea candidaplor consemnata in scris p cu acordul comisiei
de concurs.
Comunicarea rezultatelor finale se face in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data susbinerii
ultimei probe.
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obbinute la proba scrisa ?i interviu.
Se considera ,,admis” la concurs, candidatul care a obbinut cel mai mare punctaj dintre candidap'i
care au concurat pentru acela^i post, cu condibia ca ace^tia sa fi obbinut punctajul minim necesar.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba scrisa, iar
daca egalitatea se menp'ne, candidabii aflabi in aceasta situape vor fi invitap la un nou interviu in
urma caruia comisia de concurs va decide asupra candidatului castigator.
Candidatul nemulbumit de modul de soluponare a contestapei se poate adresa instanbei de contencios
administrate, in condipile legii.

