România
Consiliul Local Bacău
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău

ANUNȚ

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU organizează concurs la
sediul
instituției din strada Ștefan cel Mare nr.17A, în data de 30 septembrie 2019,
ora 11:00 – proba scrisă, respectiv 07 octombrie 2019, ora 11:00 – interviu, pentru ocuparea
postului de director adjunct grad II, vacant, funcţie de conducere pe perioada nedeterminată in
cadrul Direcției de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău.
Dosarele
de
înscriere
se
vor
depune
până
la
data
de
20.09.2019 ora 14, la Biroul Resurse Umane – Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului
Bacău din strada Ștefan cel Mare nr.17A.
Bibliografia și actele necesare pentru dosarul de concurs vor fi afișate la sediul
instituției, din str. Ștefan cel Mare nr. 17A şi pe site-ul www.dasbacau.ro – secțiunea Angajari.
Relații suplimentare la tel. 0372 777 859 int. 22.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu
modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare
abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni
săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării
funcției sunt:
1.studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în
unul dintre următoarele domenii de licență:
a. asistență socială sau sociologie;
b. psihologie sau științe ale educației;
c. drept;
d. științe administrative;
e. sănătate;
f. economie sau management, finanțe, contabilitate;
g. alte domenii decât cele prevăzute cu condiția să fi absolvit studii de masterat sau
postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.
2.specializări/perfecționări - cursuri in domeniul asistenței sociale.
3. vechime in specialitate - minim 7 ani.
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