
ANUNȚ  CONCURS   28 FEBRUARIE 2023 (PROBA PRACTICA )  

 

Direcţia de Asistenţă Socială Brăila organizează concurs în data de 28 februarie 2023     
( proba practică) pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată 3 posturi de Îngrijitor 
la domiciliu (persoane vârstnice) din cadrul Unității de Îngrijire la Domiciliu.  
 

CONDIŢII   DE OCUPARE 

-minim învățământul general obligatoriu (10 clase),  

-vechime în muncă minim un an 

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la registratura instituţiei din Str. 

Scolilor, nr. 64,  în perioada 7 februarie 2023 – 20 februarie 2023 (până la ora 16:00). 

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

Perioada de depunere a dosarelor: de la 07.02.2023 pana la 20.02.2023, ora 16.00. 

Selecția dosarelor : perioada 21.02.2023-22.02.2023 

Proba practică: 28.02.2023. ora 10.00, la Adăpostul de Noapte, situat în Brăila, Calea Galați, 
nr. 346, corp C 

Candidaţii sunt rugaţi să prezinte la intrarea în sală buletinul/cartea de identitate, lipsa 
acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.  

Interviul: 06.03.2023, ora 12.00, la sediul Directiei de Asistenta Sociala Braila, str. Scolilor, 
nr. 64 

Relații suplimentare privind condițiile de înscriere și conținutul dosarului de concurs 
se pot obține la sediul Direcției de Asistență Socială, Str. Scolilor, nr. 64, și la Biroul 
Resurse Umanesau pe site-ul instituției: www.dasbraila.ro, secțiunea angajări. 
Persoana de contact este Leocă Virginia, șef birou, telefon 0239/611319, adresa de e-
mail: resurse.umane@dasbraila.ro 

 

 
. 
 
 
 
 



Dosarul de concurs 
   
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute 
la art. 35 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022, actualizată, respectiv: 

a)formular de înscriere la concurs, disponibil la Biroul Resurse Umane si pe site-
ul Directiei de Asistenta Sociala 

b)Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; 

c)Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat 
schimbarea de nume, după caz; 

d)Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

e)Copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru 
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor 
solicitate pentru ocuparea postului; modelul adeverintei este disponibil la Biroul 
Resurse Umane si pe site-ul Directiei de Asistenta Sociala 

f)Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 
g)Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, 

eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare 
abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; 

h)Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au 
comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 
național autorizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de 
exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii 
nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice 
Judiciare, cu modificările ulterioare; 

i)Curriculum vitae, model comun european; modelul este disponibil la Biroul 
Resurse Umane si pe site-ul Directiei de Asistenta Sociala Braila 

j)Declarație pe propria răspundere privind acordul prelucrării datelor cu 
caracter personal; 

 

Important: 

1.Adeverinta care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, 
numele emitentului și calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul 
Sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare 
rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia 
certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii. 

2.Copiile de pe actele prevăzute la lit. b- e, precum și copia certificatului 
de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoțite de documentele 
originale, care se certifică cu mențiunea CONFORM CU ORIGINALUL de către 
secretarul comisiei de concurs. 



3.Documentul prevăzut la lit. f  poate fi înlocuit cu o declarație pe propria 
răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis 
la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea 
informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția 
publică competentăcu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a 
completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f, anterior 
datei de susținere a probei practice. În situația în care candidatul solicită expres 
în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la 
autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier 
judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau 
instituția publică organizatoare a concursului potrivit legii. 

4.Documentul de la lit. h poate fi solicitat și de către autoritatea sau 
instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, 
potrivit legii. 

  5.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. 
 


