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ANEXA NR. I ANUNŢ CONCURS 

 

 

ANEXA nr. I 

numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, 

scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare 

 

 

 

POSTURILE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS: 

 

 

Asistent social S 

Magaziner M 

CONDIȚII DE OCUPARE: 

 

Pentru ocuparea posturilor vacante, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi specifice 

de ocupare, după cum urmează: 

Condiţiile generale: 

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. 

           Condiţiile specifice: 

 

CENTRUL DE ZI pentru PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI PHOENIX 

 

NR. 

CRT 

DENUMIRE 

POST 

NIVEL 

STUDII 

NIVELUL 

POSTULUI 

CONDIŢII 

SPECIFICE 

PENTRU 

OCUPARE 

SCOPUL 

PRINCIPAL 

AL 

POSTULUI 

NR. 

POSTURI 

CONCURS 

VECHIME 

MINIMĂ ÎN 

MUNCĂ SAU 

ÎN 

SPECIALITA

TEA 

STUDIILOR 

http://www.dgaspc-sectorul1.ro/


 

1 

 

asistent social 

 

S 

 

execuție 

 

studii 

superioare de 

lungă durată 

sau studii 

universitare, 

cu diplomă 

de licență în 

domeniul 

asistenței 

sociale; 

  

aviz liberă 

practică 

CNAS 

 

 

asigurarea 

serviciilor de 

asistență 

socială 

beneficiarilor 

 

1 

 

- 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Hotărârea Guvernului  nr. 1434/2004 privind atribuțile și Regulamentul-cadru de organizare și 

funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, cu modificări și 

completări; 

2. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată cu modificările și completările ulterioare 

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

NR. 

CRT 

DENUMIRE 

POST 

NIVEL 

STUDII 

NIVELUL 

POSTULUI 

CONDIŢII 

SPECIFICE 

PENTRU 

OCUPARE 

SCOPUL 

PRINCIPAL 

AL 

POSTULUI 

NR. 

POSTURI 

CONCURS 

VECHIME 

MINIMĂ ÎN 

MUNCĂ SAU ÎN 

SPECIALITATEA 

STUDIILOR 

 

1 

 

magaziner 

 

M 

 

execuție 

 

studii medii 

liceale 

finalizate cu 

diplomă de 

bacalaureat. 

 

asigură 

recepția 

cantitativă și 

calitativă a 

mărfurilor, 

întocmște 

documentele 

specifice,  

asigură 

eliberarea 

mărfurilor 

din magazie, 

organizează 

spațiul de 

depozitare, 

răspunde de 

integritatea 

bunurilor 

gestionate 

 

1 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 



2. Hotărârea  nr. 2230 din  8 decembrie 1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor 

socialiste. 

3. Ordinul  nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ODĂI 

 

NR. 

CRT 

DENUMIRE 

POST 

NIVEL 

STUDII 

NIVELUL 

POSTULUI 

CONDIŢII 

SPECIFICE 

PENTRU 

OCUPARE 

SCOPUL 

PRINCIPAL AL 

POSTULUI 

NR. 

POSTU

RI 

CONC

URS 

VECHIME 

MINIMĂ ÎN 

MUNCĂ SAU ÎN 

SPECIALITATE

A STUDIILOR 

1 magaziner M execuție studii medii 

liceale 

finalizate cu 

diplomă de 

bacalaureat 

asigurarea 

serviciilor 

administrative, de 

aprovizionare, 

recepția 

alimentelor și 

gestiunea 

obiectelor de 

inventar. 

 

 

1 

 

- 

 

2 

 

magaziner 

 

 

M 

  

studii medii 

liceale 

finalizate cu 

diplomă de 

bacalaureat  

 

recepția, 

depozitarea și 

eliberarea 

materialelor de 

igienă, bunurilor, 

echipamentelor și 

cazarmamentului. 

 

 

1 

 

- 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Hotărârea  nr. 2230 din  8 decembrie 1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor 

socialiste. 

3. Ordinul  nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI 

SF. VASILE 

 

NR. 

CRT 

DENUMIRE 

POST 

NIVEL 

STUDII 

NIVELUL 

POSTULUI 

CONDIŢII 

SPECIFICE 

PENTRU 

OCUPARE 

SCOPUL 

PRINCIPAL AL 

POSTULUI 

NR. 

POSTU

RI 

CONC

URS 

VECHIME 

MINIMĂ ÎN 

MUNCĂ SAU ÎN 

SPECIALITATE

A STUDIILOR 



1 magaziner M execuție studii medii 

liceale 

finalizate cu 

diplomă de 

bacalaureat. 

efectuarea 

recepției 

materiilor prime 

și eliberarea 

materialelor 

destinate 

centrului, 

verificare calitate 

și cantitate 

alimente și bunuri 

achiziționate, 

întocmire 

documente 

contabile. 

 

 

1 

 

- 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1 Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

2 Hotărârea  nr. 2230 din  8 decembrie 1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor 

socialiste. 

3 Ordinul  nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

 

 

NOTĂ: 

 

Toate funcțiile sunt cuprinse în statul de funcții la gradul/treapta maximă la care ar putea fi ocupate; 

încadrarea candidatului declarat admis se va face la gradul funcției corespunzător vechimii în muncă sau în 

specialitate care reiese din documentele depuse la înscriere, respectiv carnet de muncă, adeverință eliberată în 

locul carnetului de muncă, etc. 

Pentru candidaţii care cumulează pensie cu salariul, angajarea se face pe durată determinată: vezi extras 

Legea nr. 53/2003-Codul muncii: prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au 

posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual 

de muncă pe durată determinată.... Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată 

determinată numai în următoarele cazuri:... g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula 

pensia cu salariul. 
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