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 Nr. 136172/05.10.2020 

                                                                    ANUNȚ 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 organizează concurs: 

Proba scrisă/ proba practică în data de 29.10.2020, interviul în data de 04.11.2020 (pentru persoanele 

declarate ”admis” la proba scrisă/proba practică) pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 

următoarelor 12 de posturi contractuale de execuție vacante: 

 

1. Proba practică: 

Direcția Protecția Copilului 

Centrul de Servicii de Asistență și Sprijin pentru Prevenirea Situațiilor ce Pun în Pericol 

Securitatea și Dezvoltarea Copilului Casa din Tei 

➢ 1 post de muncitor calificat (întreținere) categoria G, treapta IV 

Cerinţe specifice de participare la concurs: 

- învățământ general obligatoriu 

- curs de calificare lăcătuș mecanic 

- vechime în muncă 6 luni, cu înățământ general obligatoriu (în domeniu) 

- punctualitate, conștiinciozitate, caracter sociabil 

 

Centru de Zi Sfântul Pantelimon 

➢ 1 post de îngrijitor categoria G  

Cerinţe specifice de participare la concurs: 

- învățământ general obligatoriu 

- vechime în muncă 6 luni, cu învățământ general obligatoriu 

 

2. Proba scrisă: 

Direcţia Protecţia Copilului 

Centrul de Consiliere 

➢ 2 posturi de psiholog categoria S, gradul debutant 

Cerinţe specifice de participare la concurs: 

- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (Facultatea de Psihologie) 

- atestat de liberă practică specializarea psihologie clinică eliberat de Colegiul Psihologilor din România 

- capacitate de relaționare 

- capacitate de lucru în condiții de stres 

- conștiinciozitate 

- capacitate de lucru în echipă 

 

Centrul de Servicii de Asistență și Sprijin pentru Prevenirea  Situațiilor ce Pun în Pericol 

Securitatea și Dezvoltarea Copilului Casa Din Tei – Centrul Maternal ”Maria” 

➢ 1 post de inspector de specialitate categoria S, gradul IA 

Cerinţe specifice de participare la concurs: 

- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (Facultatea de Psihologie, Facultatea 

de Asistență Socială sau Facultatea de Pedagogie) 
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- vechime în muncă (cu studii superioare) 6 ani și 6 luni  

- capacitate de lucru în echipă 

- capacitate de lucru în condiții de stres 

- punctualitate, conștiinciozitate, caracter sociabil 

 

Biroul Coordonare Unități Rezidențiale de Tip Familial și Monitorizare Centre – Serviciul 

Alternative De Tip Rezidențial 

➢ 1 post de referent (administrator) categoria M, treapta II 

Cerinţe specifice de participare la concurs: 

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

- vechime în muncă 6 luni (cu studii medii)  

- capacitate de lucru în condiții de stres 

- capacitate de relaționare 

 

➢ 1 post de referent (administrator) categoria M, treapta I 

Cerinţe specifice de participare la concurs: 

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

- vechime în muncă 3 ani și 6 luni (cu studii medii) 

- capacitate de lucru în condiții de stres 

- capacitate de relaționare 

 

Centrul de Zi de Recuperare şi Resurse pentru Copiii cu Dizabilităţi Multiple şi Familiile lor 

➢   2 posturi de logoped categoria S  

Cerinţe specifice de participare la concurs: 

- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (Facultatea de Psihologie) 

- atestat de liberă practică în psihopedagogie specială eliberat de Colegiul Psihologilor din România. 

- vechime în muncă – 6 luni (în specialitatea studiilor) 

-  abilităţi de comunicare 

 

Biroul Transporturi - Direcţia Administrativ  

➢ 3 posturi de șofer categoria M, treapta I 

Cerinţe specifice de participare la concurs: 

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 

- vechime în muncă și în domeniu 3 ani și 6 luni (cu studii medii) 

- permis de conducere pentru categoriile B, C şi D 

- certificat de pregătire profesională continuă de transport persoane, valabil cel putin 2 ani de la data 

sustinerii examenului 

- aviz psihologic si aviz medical pentru siguranța circulației 

 

DISPOZIŢII APLICABILE 

Concursul se desfăşoară potrivit H.G.R. nr. 286/2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului 

– cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant temporar vacant 

corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (cu 

modificările și completările ulterioare). 
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PROBELE/ LOCUL DESFĂȘURĂRII 

Pentru a fi declarat “admis” la proba scrisă/proba practică punctajul pentru funcțiile de execuție 

este de 50 puncte. 

 

Proba scrisă se va desfășura în data de 29.10.2020, ora 11.00 la sediul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 2 situat în Bdul Basarabia nr. 96, Sector 2, București; 

Proba scrisă (pentru posturile de șofer) va avea loc în data de 29.10.2020, ora 09:00, la sediul 

compartimentului pentru care au optat candidații înscriși la concurs, situat în Strada Olari nr. 15, Sector 

2, București;. 

Proba practică (pentru posturile de șofer) va avea loc în data de 29.10.2020, ora 10:30, la sediul 

compartimentului pentru care au optat candidații înscriși la concurs, situat în Strada Olari nr. 15, Sector 

2, București (doar pentru candidaţii care au obţinut cel puţin 50 de puncte la proba scrisă); 

Proba practică (pentru postul de îngrijitor) va avea loc în data de 29.10.2020, ora 09:00, la sediul 

compartimentului pentru care au optat candidații înscriși la concurs, situat în Șos. Pantelimon nr. 301, 

Sector 2, București; 

Proba practică (pentru postul de muncitor calificat) va avea loc în data de 29.10.2020, ora 09:00, la 

sediul compartimentului pentru care au optat candidații înscriși la concurs, situat în Str. Gheorghe Serban 

nr.7A, Sector 2, Bucureşti; 

Interviul se va desfăsura în data de 04.11.2020 în str. Olari, nr. 15 la sediul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului, Sector 2, pentru persoanele declarate “admis” la proba 

scrisă/practică/ proba scrisă și practică  va avea loc începând cu ora 08.00, conform programării ce se va 

afișa atât la sediul, cât și pe site-ul instituției. 

 

CALENDARUL DESAFSURARII CONCURSULUI 

1. Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs se face în termen de 10 zile lucrătoare de la afişarea 

anunţului: 05.10.2020 – 16.10.2020; 

2. Data limita de depunere: 16.10.2020, ora 13.30 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2 situat în str. Olari nr. 15, Sector 2; 

3. Afisarea selectiei dosarelor: 20.10.2020, ora 13.30; 

4. Depunere contestatii cu privire la rezultatul selectiei dosarelor: 20.10.2020, ora 13.30 – 21.10.2020, 

ora 13.30; 

5. Proba scrisă: 29.10.2020, ora 11.00 - la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 2 situat în Bdul Basarabia nr. 96, Sector 2, București; 

6. Proba scrisă (pentru posturile de șofer): 29.10.2020, ora 09:00 - la sediul compartimentului pentru 

care au optat candidații înscriși la concurs, situat în Strada Olari nr. 15, Sector 2, București;. 

7. Proba practică (pentru posturile de șofer): 29.10.2020, ora 10:30 - la sediul compartimentului 

pentru care au optat candidații înscriși la concurs, situat în Strada Olari nr. 15, Sector 2, București; 

8. Proba practică (pentru postul de îngrijitor): 29.10.2020, ora 09:00 - la sediul compartimentului 

pentru care au optat candidații înscriși la concurs, situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, București; 

9. Proba practică (pentru postul de muncitor calificat): 29.10.2020, ora 09:00 - la sediul 

compartimentului pentru care au optat candidații înscriși la concurs, situat în Str. Gheorghe Serban 

nr.7A, Sector 2, Bucureşti; 

10. Afisare rezultate proba scrisă/practică: 30.10.2020, ora 13.30; 

11. Contestatii cu privire la rezultatele obtinute la proba scrisă/practică: 30.10.2020, ora 13.30 – 

02.11.2020 ora 16.00; 
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12. Interviul: în data de 04.11.2020 începând cu ora 08.00, conform programării ce se va afișa atât la 

sediul, cât și pe site-ul instituției; 

13. Afisare rezultate interviu: 05.11.2020, ora 10.00; 

14. Contestatii cu privire la interviu: 05.11.2020, ora 10.00 – 06.11.2020, ora 10.00; 

15. Afisare rezultate finale: 06.11.2020, ora 14.00. 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE: 

Actele necesare la dosarul de participare la concurs sunt următoarele: 

1. Cerere de înscriere la concurs adresatã directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 2. 

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz; 

3. Copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor 

specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiţiilor specifice; 

4. Copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, adeverinţã, întocmită conform legii, 

care sã ateste vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă 

incompatibil cu funcția pentru care candidează;  

6. Certificatul de integritate comportamentală (pentru posturile care implică contact direct cu copii, 

persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune 

examinarea fizică sau evaluarea psihologică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2019 privind 

Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare 

a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind 

organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare); 

7. Adeverinţă medicală  care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;  

7. Curriculum vitae; 

8. Atestat de liberă practică specializarea psihologie clinică eliberat de Colegiul Psihologilor din 

România (pentru posturile de psiholog); 

9. Atestat de liberă practică specializarea psihopedagogie specială eliberat de Colegiul Psihologilor din 

România (pentru posturile de logoped); 

10. Curs de calificare lăcătuș mecanic ( pentru postul de muncitor calificat (întreținere)) ; 

11. Permis de conducere pentru categoriile B, C şi D (pentru posturile de șofer); 

12. Certificat de pregătire profesională continuă de transport persoane, valabil cel putin 2 ani de la data 

sustinerii examenului (pentru posturile de șofer); 

13. Aviz psihologic si aviz medical pentru siguranța circulației (pentru posturile de șofer); 

14.  Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului. 

❖ Menţionăm că toate actele sunt obligatorii pentru înscrierea  la concurs. 

❖ Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate se va prezenta în formatul standard stabilit de Ministerul 

Sănătății. 

❖ Actele (C.I., diplomele de studii, carnetul de vechime în muncă și/sau adeverință de vechime în 

muncă) vor fi prezentate și in original pentru conformitate.     

 

Copiile actelor depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care 

se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS : 
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La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa orice 

persoană care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții generale și obligatorii: 

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. 

 

❖ Pentru persoanele care participă la concursurile organizate de D.G.A.S.P.C. Sector 2, având 

calitatea de pensionar şi vor fi declarate admise, angajarea acestora se va efectua pe perioadă 

determinate conform art. 83 lit. g Codul Muncii. 

DATE CONTACT: 

     Secretar comisie: tel. 0314052477 int. 303/338/339 

     Site: www.social2.ro – Sectiunea «Carieră » 
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