ANUNT CONCURS
2 DECEMBRIE 2020
Direcţia de Asistenţă Socială Brăila organizează concurs în data de 2 decembrie 2020 pentru
ocuparea urmatoarelor posturi contractuale de executie vacante:
1.Educator specializat- Centrul Social Multifunctional- 1 post
Conditii de ocupare:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in ramura de stiinta
sociologie, specializarea asistenta sociala sau in ramura de stiinta psihologie si stiinte
comportamentale
2. Ingrijitori la domiciliu - 4 posturi
Conditii de ocupare:
-candidații trebuie să fie absolvenți ai învățământului general obligatoriu (10 clase)
-vechime în muncă minim 3 ani
Toti candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 3 din Anexa la Hotararea
Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la registratura instituţiei din B-dul Alexandru
Ioan Cuza nr. 134, în perioada 9 noiembrie 2020 - 20 noiembrie 2020 (până la ora 14:00).
Concursul se va desfășura în următoarele etape succesive: selecția dosarelor de înscriere,
proba scrisa și interviu.
Proba scrisă se va desfașura în data de 2 decembrie 2020, ora 12:00, la Centrul Comunitar
”Bunici și nepoți”, situat în Brăila, str.Anghel Saligny nr.17.
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Interviul se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii
probei practice.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Dosarul va cuprinde obligatoriu documentele prevazute la art.6 din Anexa la Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) certificat de integritate comportamentală ( se obtine de la ghișeul de eliberări certificate
de cazier judiciar)
g) adeverinţă medicală 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;
h) curriculum vitae.
Important:
1.Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele
emitentului si calitatea acestuia, in format standard stabilit de Ministerul Sanatatii .
2.Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe
propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei
probe a concursului.
3.Actele prevăzute la lit. b) , c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
4. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date, candidații care participă la concurs se vor identifica după numărul primit la
înregistrarea cererii.
Relații suplimentare privind condițiile de înscriere și conținutul dosarului de concurs se pot
obține la sediul Direcției de Asistență Socială și la Biroul Resurse Umane, telefon 0239/629322
sau pe site-ul instituției: www.dasbraila.ro, secțiunea angajări.
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BIBLIOGRAFIE de concurs pentru postul de educator specializat din cadrul Centrului Social
Multifuncțional pentru comunitatea romă din Lacu Dulce
1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
2. Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale de zi destinate copiilor;
3. HCLM nr. 92/29.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Centrului Social Multifuncțional pentru comunitatea romă din cartierul Lacu Dulce din
Municipiul Brăila.

BIBLIOGRAFIE pentru postul de ingrijitor la domiciliu:
1.Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
2. HCLM nr.180/2020 privind Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a
serviciului social furnizat la domiciliu ”UNITATE DE INGRIJIRE LA DOMICILIU„.

3

