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UNIUNEA EUROPEANA 

Catre: Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului 

lnstrumento Structuralo 
2014·2020 

Nr. 1336/DPSS/15.07.2021 

Ref: Proiectul ,,Crearea ~i implementarea serviciilor comunitare integrate pentru 
combaterea siiriiciei ~i excluziunii sociale" cod SMIS 2014+: 122607 

Stimata doamna /Stimate domnule Director general/executiv, 

In contextul implementarii proiectului strategic ,,Crearea ~i implementarea serviciilor 
comunitare integrate pentru combaterea siiriiciei ~i excluziunii sociale" (SCI) cod SMIS 
122607, Ministerul Muncii ~i Protectiei Socia le lanseaza, in perioada 21 iulie - 18 august 2021, 
un ape! de recrutare prin concurs a 23 de experti iudeteni servicii sociale - asistenti sociali 
(cod COR 263501 ), in afara organigramei Ministerului Muncii ~i Protectiei Sociale, din judetele 
Alba, Arad, Arge~, Bistrita-Nasaud, Boto~ani, Braila, Calara~i, Constanta, Cluj, Covasna, 
Dambovita, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mure~, Satu Mare, Salaj, Sibiu, 
Teleorman, Tulcea, Vaslui, pentru completarea echipelor Unitatilor Judetene de Suport ~i 

Supervizare (UJSS) cu rol in coordonarea ~i supervizarea membrilor echipelor comunitare 
integrate. 

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune personal sau prin mandatar, cu procura 
autentificata, la sediul Ministerului Muncii ~i Protectiei Sociale din Str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4, 
Sector 1 Bucure~ti - Direqia Resurse Umane, etaj 3, telefon 021/315.72.26 sau la adresa dee
mail: concurs.serviciicomunitare@mmuncii.gov.ro, in perioada 21 iulie - 3 august 2021. Proba 
scrisa va avea loc in data de 12 august 2021, iar interviul in data de 18 august 2021. 

Echipele UJSS prevazute sa functioneze in cadrul proiectului la nivelul a 40 judete (mai putin 
regiunea Bucure~ti-llfov) sunt organizate in legatura cu serviciile publice de asistenta sociala din 
subordinea consiliilor judetene (DGASPC), agentiile teritoriale de plati ~i inspectie sociala 
(AJPIS), directiile judetene de sanatate publica (DSP) ~i centrele judetene de resurse ~i de 
asistenta educationala (CJRAE). 

Aceasta varianta de functionare a echipei UJSS, propusa spre pilotare in cadrul proiectului SCI, 
respecta logica mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale in Romania ~i are in 
vedere atributiile DGASPC stabilite prin Lege in ceea ce prive~te aplicarea politicilor sociale, 
coordonarea serviciilor publice locale de asistenta sociala din judet, asigurarea mijloacelor 
umane, materiale ~i financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile 
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antisaracie, prevenirea ~i combaterea marginalizarii sociale, etc. (art. 2 Anexa 1 din Hotararea 
Guvernului nr. 797 /2017). 

Va adresam rugamintea, pe aceasta cale, de a ne sprijini prin diseminarea informatiilor 
privind organizarea concursului in randul angajatilor Directiei Generate de Asistenta Sociala ~i 
Protectia Copilului pe care o conduceti ~i de a f acilita participarea la concurs a persoanelor 
care doresc ~i care indeplinesc conditiile specifice de ocupare a postului de expert judetean 
servicii sociale, respectiv: 

- studii universitare absolvite cu diploma de licenta In domeniul asistentei sociale; 
- aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de CNASR; 
- experienta minima necesara de 5 ani, In specialitatea studiilor (asistenta sociala) 
- constituie avantaj experienta In cadrul unei Directii Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia 

Copilului (DGASPC) sau unei Agentii Judetene de Plati ~i lnspectie Sociala (AJPIS). 

Plata expertului judetean servicii sociale se va realiza din bugetul proiectului, In baza unui 
contract individual de munca lncheiat cu MMPS, pentru o fractiune de norma de 2 ore/zi (in 
afara normei de baza de la DGASPC), cu un tarif de 55 lei/ora (inclusiv contributiile sociale 
aferente), pana la finalizarea proiectului, respectiv 11 iulie 2022. 

Activitatea expertului judetean servicii sociale se va desfa~ura atat la birou, cat ~i pe teren 
(lntalniri de lucru cu ceilalti membri ai echipei UJSS din cadrul DSP ~i CJRAE, cu membrii 
echipelor comunitare integrate din judetul reprezentat, participare la sesiuni regionale de 
informare ~i comunicare organizate In cadrul proiectului, deplasari In afara localitatii, In vizite de 
monitorizare la UAT-urile aflate In coordonare). Toate cheltuielile legate de deplasarea pe teren 
In vederea monitorizarii membrilor ECI aflate In coordonare, participarea la diferite lntalniri, 
conferinte, sesiuni regionale de informare, etc. organizate In cadrul proiectului, vor fi decontate 
din bugetul proiectului. 

Pentru mai multe informatii despre proiect ~i despre organizarea concursului de recrutare a 
expertului judetean servicii sociale va transmitem in ata~ament anuntul de organizare a 
concursului, publicat pe site-ul MMPS, precum ~i o scurta prezentare a proiectului. 

Pentru alte informatii suplimentare legate de implementarea proiectului ,,Crearea ~i 

implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea siiriiciei ~i excluziunii 
sociale", ne puteti contacta pe adresa de email: sci@mmuncii.gov.ro. 

Luand in considerare atributiile DGASPC de a ini~ia, coordona ~i aplica masurile de prevenire 
~i combatere a situatiilor de marginalizare ~i excluziune sociala in care se pot afla anumite 
persoane, familii, grupuri sau comunitati, MMPS apreciaza in mod deosebit implicarea 
dumneavoastra in sprijinirea acestui demers. 

cu stima, 

Str . Dem . I. Dobrescu , nr . 2-4, Sector 1, Bucurejti 
Tel : + +4 021 230 23 61 
E-mail: Servicii.Sociale@mmuncii .gov.ro 
www.mmuncii.gov.ro 
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ANUNT CONCURS 

Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale organizeaza concurs pentru ocuparea a 23 de posturi vacante de 
natura contractuala de experti judeteni servicii sociale - asistenti sociali (COD COR 263501 ), 1n afara 
organigramei, 1n cadrul Directiei Generale Planificare Bugetara ~i Management Financiar - Unitatea de 
lmplementare a proiectului ,,Crearea ~i implementarea serviciilor comunitare integrate pentru 
combaterea saraciei ~i a excluziunii sociale" cod SMIS122607, cu norma partiala de 2 ore/zi , 1n judetele 
Alba, Arad, Arge~, Bistrita-Nasaud, Boto~ani, Braila, Calara~i, Constanta, Cluj, Covasna, Dambovita, 
Galati , Giurgiu , Gorj , Harghita, Hunedoara, Mure~ , Satu Mare, Salaj , Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vaslui , 1n 
data de 12 august 2021 , ora 10.00 - proba scrisa ~i 1n data de 18 august 2021 , ora 10.00 - interviul 

Concursul se desfa~oara 1n data de 12 august 2021 ora 10.00 - proba scrisa ~i interviul 1n data de 18 
august 2021, ora 10,00, la sediul Ministerului Muncii ~i Protectiei Sociale din Bulevardul Magheru nr.31 , 
sector 1, Municipiul Bucure~ti. 

Conditiile de participare 

~ Conditiile generate: 
La concurs pot participa persoanele care 1ndeplinesc conditiile generale prevazute de art.3 din 
Anexa la Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale ?i a criteriilor de promovare 1n grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din 
fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286/2011 cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, respectiv: 
a) are cetatenia romana, cetatenie a altar state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
apartinand Spatiului Economic European ~i domiciliul 1n Romania; 
b) cunoa?te limba romana, scris ?i vorbit; 
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
f) 1ndepline?te conditiile de studii ?i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 
cerintelor postului seas la concurs; 
g) nu a fast condamnata definitiv pentru savar?irea unei infractiuni contra umanitatii, contra 
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau 1n legatura cu serviciul, care 1mpiedica 1nfaptuirea 
justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar?ite cu intentie, care ar 
face-a incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei 1n care a intervenit reabilitarea. 

~ Conditiile specifice: 

I. Conditii de studii 
- studii universitare absolvite cu diploma de licenta 1n domeniul asistentei sociale; 
- aviz de exercitare a profesiei de asistent social; 
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E-mail: resurseumone@mmuncii.gov.rQ 
www.mmuncll.gov.ro 
Conform prevederilor Regu l amentu l ui-fl:l["t-zEH-6-/&1-9-al-Parhlmentului-European-~i-al-€o1tsiliulut-dtn~µril i~(:H:'6-privi1td-protectia-persoanel or-fizice-i1'h.."'c!ea-ce-priv~te-pre l ucra1·ea-datclo1-cu---

caracter personal ~i privind libera circulatie a acestor date ~ i de ab rogare a Directivei 95/46/ CE (Regulamentul general privi nd protectia date lor), informaiiile referitoare la datele cu caracter 
personal cuprinse in acest document sunt confidentiale. Acestea sunt desti nate exclusiv nen:o~nPi/nPrc:n~ n P l n r m Pntin n;i t .,. ~ rieu::tin:it<:ir/ri .. ctin:it:i ri ci :i l t.-.r n <> rr"'"'"'"" ... .. .... .. ;.,. ... ,. .-:>: 1 .... :-............ :>: n- ... :c 



1\\INISHRUL 1'v\UNCll 
51 PROHCflE I SOCIJ\Ll 

II. Vechime fn specialitatea studiilor 
vechime 1n specialitate studiilor: de 5 ani , 1n specialitatea studiilor (asistenta sociala) 

Constituie avantaj experienta 1n cadrul unei Directii Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia 
Copilului (DGASPC) sau unei Agentii Judetene de Plati ~i lnspectie Sociala (AJPIS) (conform CV). 

Dosarul de concurs: 

Pentru 1nscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele 
documente: 
a) formularul de 1nscriere la concurs; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii , dupa caz; 
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ~i ale altar acte care atesta efectuarea unor 
specializari , precum ~i copiile documentelor care atesta 1ndeplinirea conditiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau institutia publica; 
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea In munca, In meserie ~i/sau In 
specialitatea studiilor, In copie; 
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca 
incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mult 6 luni 
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare 
abilitate; 
g) curriculum vitae; 
h) declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, In clar, numarul, data, numele emitentului ~i 

calitatea acestuia, In formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 

-
Actele prevazute la lit . b) - d) var fi prezentate ~i 1n original In vederea verificarii conformitatii copiilor 
cu acestea. 

In cazul documentului prevazut la lit.e) candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la 
1nscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, eel mai tarziu pana la data desfa~urarii primei probe 
a concursului. 
Formularul de lnscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs sau se poate 
descarca de pe site-ul ministerului la sectiunea organizare/concursuri. 
In vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul de concurs In termen de 10 zile lucratoare de 
la data publicarii/afi~arii anuntului (In perioada 21 iulie - 3 august 2021, dupa urmatorul program: de 
luni pana joi lntre orele 08.00 - 16.30 ~i vineri 1ntre orele 08.00 - 14.00. 
Dosarele de 1nscriere la concurs se pot depune personal sau prin mandatar, cu procura autentificata, la 
sediul Ministerului Muncii ~i Protectiei Sociale din Str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4, Sector 1 Bucure~ti -
Directia Resurse Umane, etaj 3, telefon 021 /315.72.26 sau la adresa de e-mail: 
concurs.serviciicomunitare@mmuncii.gov.ro. 

Str.Dem.l.Dobrescu. nr.2-4. Sector 1. Bucureiti 
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Recomandari privind transmiterea dosarului de concurs prin serviciul electronic: 
• volumul total al documentelor ata~ate dosarului de concurs sa nu depa~easca 15 MB; 
• var fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicatii sau site

uri web (cum ar fi cele generate de site-urile web de transfer fi~iere In care se anunta link-urile 
de descarcare a fi~ierelor); 

• nu se var transmite ata~amente cu extensiile .exe, .com sau .lnk; 
• nu se var transmite ata~amente parolate; 
• obligatoriu In subiectul mesajului se var scrie: 

- numele persoanei participante (ex.ION ION); 
- numele judetului pentru care concureaza (ex.IASI); 

• In subiectul sau corpul mesajelor sa nu fie link-uri catre site-uri web; 
• documentele transmise prin transfer de fi~iere online nu var fi descarcate. 

Modalitatea de desfasurare a concursului 

Concursul se desfa~oara in trei etape succesive dupa cum urmeaza: 

a) depunerea dosarelor de inscriere la concurs de catre candidati, In perioada 21 iulie -3 august 
2021; 
b) selectia dosarelor de inscriere, pe baza lndeplinirii conditiilor generale ~i specifice de 
participare la concurs, se va realiza In perioada 4 - 5 august 2021, astfel !neat la data de 6 august 2021 
se va afi~a rezultatul la sediul ~i pe site-ul ministerului, falosind sintagma "admis" sau "respins", lnsotita 
de motivul respingerii dosarului, dupa caz; 
~ Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de lnscriere se depun In maximum o zi 
lucratoare (24 de ore) de la data ~i ora afi~arii rezultatelor selectiei dosarelor, la secretarul comisiei de 
solutionare a contestatiilor; 
~ Comisia de solutionare a contestatiilor va afi~a rezultatul final In termen de maximum o zi lucratoare 
(24 de orer de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;~ 

c) proba scrisa va avea loc in data de 12 august 2021, ora 10.00; 
~ La aceasta proba var participa doar candidatii care au fast declarati "admis" la rezultatul final al 
selectiei dosarelor; 
~ Rezultatul probei ,,scrisa" va fi afi~at la sediul ~i pe site-ul ministerului, In data de 13 august 
2021 , cu precizarea punctajului obtinut ~i a sintagmei ,,ad mis" sau ,, respins"; 
d) interviul va avea loc in data de 18 august 2021, ora 10.00; 
La aceasta proba var participa doar candidatii care au fast declarati "admis" la rezultatul final de la 
proba ,,scrisa"; 
Sunt declarati admi~i la proba "scrisa" ~i la "interviu" candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte, 
din maximum 100 de puncte. 
Rezultatele probelor de concurs vor fi afi~ate la sediul ~i pe site-ul Ministerului Muncii ~i Protectiei 
Sociale, cu precizarea punctajului ~i a sintagmei "admis" sau "respins", precum ~i ora la care se afi~eaza . 

Dupa afi~area rezultatelor obtinute la proba ,,scrisa" ~i ,, interviu", candidatii nemultumiti pot face 
contestatie, In termen de eel mult o zi lucratoare (24 de ore) de la data ~i ora afi~arii rezultatului probei 
scrise ori a interviului , sub sanctiunea decaderii din acest drept. 
Contestatiile se depun prin secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor, Directia Resurse Umane. 
Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse atat la proba "scrisa" cat ~i la "interviu" se face prin 
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afi~area la sediul ~i pe site-ul MMPS, In maximum o zi lucratoare (24 de ore) de la data expirarii 
termenului de contestatie. 
In cazul In care nu sunt depuse contestatii la proba "scrisa", data ~i ora programarn sustinerii 
,, interviului" pot fi modificate, la solicitarea candidatilor consemnata In scris ~i cu acordul comisiei de 
concurs. 
Comunicarea rezultatelor finale se face In termen de maximum 3 zile lucratoare de la data sustinerii 
ultimei probe. 
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa ~i interviu. 
Se considera "admis" la concurs , candidatul care a obtinut eel mai mare punctaj dintre candidatii care 
au concurat pentru acela~i post, cu conditia ca ace~tia sa fi obtinut punctajul minim necesar. 
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul eel mai mare la proba scrisa, iar 
daca egalitatea se mentine, candidatii aflati In aceasta situatie var fi invitati la un nou interviu In urma 
caruia comisia de concurs va decide asupra candidatului ca~tigator. 
Candidatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei se poate adresa instantei de contencios 
administrativ, In conditiile legii. 

Bibliografia 

1. Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare 

2. Ordin comun al ministrului muncii ~i justitiei sociale, ministrului sanatatii ~i ministrului educatiei 
nationale nr.393/630/4236/2017 pentru aprobarea protocolului de colaborare 1n vederea 
implementarii serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale ~i 

combaterii saraciei 
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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

Proiect „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru 
combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”  POCU/375/4/22/122607 

 
Beneficiar: Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

Parteneri: 1. Ministerul Sănătății; 2. Ministerul Educației și Cercetării 

Perioada de implementare: 46 luni (12.09.2018-11.07.2022) 

Sursa de finanțare: Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Valoarea totală a contractului de finanțare: 113.076.750,37 lei 

 
Locul de implementare a proiectului: 7 orașe și 132 comune cu tip de marginalizare peste medie 
și severă, acoperind 40 de județe și 7 regiuni de dezvoltare.  

Dintre acestea, un număr de 117 UAT-uri au acceptat implicarea în proiect și au semnat, în 
acest sens, protocoale de colaborare (lista atașată). 

Grup țintă: 449 membri ai echipelor comunitare de intervenție integrată (ECI), respectiv: 
- 141 asistenți sociali sau tehnicieni sociali  
- 143 asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari 
- 165 consilieri școlari, mediatori școlari 

Beneficiari finali ai proiectului: persoane în risc de sărăcie și excluziune socială din cele 139 de 
comunități rurale și mic-urbane cu tip de marginalizare peste medie și severă 

Obiectivul general al proiectului: creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin 
dezvoltarea și pilotarea serviciilor comunitare integrate în 139 de comunități rurale și mic urbane 
cu tip de marginalizare peste medie și severă. 

Obiective specifice: 

1: Consolidarea capacității administrației publice locale de a iniția, coordona şi implementa 
măsurile de prevenire şi combatere a situațiilor de marginalizare şi excludere socială în 139 de 
comunități marginalizate prin crearea de echipe comunitare integrate și dezvoltarea de 
proceduri, metodologii și instrumente specifice de lucru. 

2: Îmbunătățirea nivelului de competențe al specialiștilor din echipele comunitare integrate din 
cele 139 de comunități sau din alte autorități relevante, contribuind astfel la consolidarea rețelei 
publice de asistență socială comunitară prin furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor 
populației. 

3: Creșterea nr. de persoane care beneficiază de servicii comunitare integrate, în 139 de 
comunități.  

 



                                                                               

 

 

   
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

• Au fost semnate 117 protocoale de colaborare la nivel local cu AAPL, din cele 139 UAT-uri 
selectate la începutul proiectului pentru constituirea echipelor comunitare integrate (formate 
din cel puțin 1 asistent social/tehnician în asistența socială, 1 asistent medical comunitar/ 
mediator sanitar și 1 consilier școlar/mediator școlar). UAT-urile care au semnat protocoale de 
colaborare în cadrul proiectului au obligația, în principal, de a sprijini implementarea 
proiectului prin participarea la identificarea și recrutarea membrilor echipei comunitare 
integrate, angajarea unui asistent social (cu minim 2 ore/zi) pentru realizarea activităților 
specificate în fișa postului – anexă la protocol, acreditarea SPAS și licențierea serviciului de 
asistență comunitară (SAC), asigurarea unui spațiu de lucru optim pentru funcționarea echipei 
ECI, asigurarea sustenabilității serviciilor furnizate de ECI înființate în cadrul proiectului, după 
încheierea perioadei de implementare, în acord cu cadrul legal în vigoare. 

• Au fost semnate 36 de protocoale de colaborare interinstituțională la nivel central, județean 
(Instituția Prefectului, DGASPC, AJPIS, DSP, CJRAE) și local (UAT-urile implicate în proiect) 
pentru asigurarea cadrului necesar pentru operaționalizarea mecanismului de colaborare 
interinstituțională la diferite niveluri teritoriale și coordonarea echipelor comunitare de 
intervenție integrate (ECI), prin crearea și asigurarea funcționării Unităților Județene de Suport 
și Supervizare (UJSS).  

• Un număr de 40 de unități județene de suport și supervizare (UJSS) constituite, din care 17 
au echipe complete, cu cei 3 specialiști din domeniile vizate de proiect: un expert județean 
servicii sociale (DGASPC/AJPIS), un specialist în domeniul sănătății din cadrul DSP și un consilier 
școlar din cadrul CJRAE. 

• În perioada 21 iulie-18 august 2021, MMPS lansează un nou apel de recrutare și angajare prin 
concurs a 23 de experți județeni servicii sociale – asistenți sociali, pentru completarea 
echipelor UJSS din Alba, Arad, Argeș, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Călărași, Constanța, 
Covasna, Giurgiu, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Satu 
Mare,  Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vaslui, cu rol în coordonarea și supervizarea activității 
membrilor ECI. 

• Până în luna iulie 2021 au fost constituite 107 echipe ECI cu cel puțin 2 membri - specialiști 
din domenii diferite, din care 43 de echipe complete ECI (cu specialiști din toate cele 3 domenii 
de activitate: asistență socială, sănătate, educație); 3 UAT-uri nu au nici un specialist recrutat 
în ECI.  

• Pe 5 aprilie a.c. a fost lansat un apel de selecție a persoanelor cu atribuții în asistența socială, 
pentru a fi recrutate în echipele comunitare integrate și instruite în calificarea de tehnician în 
asistența socială (TAS), astfel încât să se poată acoperi, cel puțin parțial, activitatea de 
identificare a persoanelor vulnerabile sau să sprijine activitatea asistentului social, acolo unde 
există; au fost selectate 56 de dosare de grup țintă TAS (din 51 de UAT-uri) și urmează 
semnarea contractelor de subvenție cu aceste persoane, după semnarea actelor adiționale la 
protocolul de colaborare la nivel de UAT și aprobarea prin HCL. 

• A fost elaborat un pachet cu peste 42 de proceduri, metodologii și instrumente de lucru 
pentru furnizarea integrată a serviciilor comunitare; în perioada 26-27 iulie a.c. se va 
organiza, la Timișoara, ultimul atelier din seria celor 8 ateliere de lucru regionale pentru 
dezbaterea pachetului de proceduri, metodologii și instrumente de lucru cu furnizori de servicii 
sociale și alte instituții relevante din fiecare regiune. Instrumentele sunt publicate pe site-ul 
proiectului: http://serviciicomunitare.ro/metodologii  

• În perioada august-septembrie a.c. se va derula programul de instruire al specialiștilor ECI în 
aplicarea instrumentelor de lucru – modulele II (Aplicarea instrumentelor din domeniul asistenței 
sociale)  și IV (Aplicarea instrumentelor din domeniul educației). 

Data: 15.07.2021 

http://serviciicomunitare.ro/metodologii
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Nr. 
crt.

SIRUTA Reg. Județ UAT
Stadiu 
protocol APL

HCL protocol  UAT
Protocol 
județ

1 7044 Centru ALBA SĂLIȘTEA aprobat HCL 45/31.07.2019
2 7099 Centru ALBA SĂSCIORI aprobat HCL 53/05.07.2019
3 9887 V ARAD BATA aprobat HCL 37/24.07.2019
4 10006 V ARAD BIRCHIȘ refuzat HCL negație 43/28.06.2019
5 10293 V ARAD BUTENI aprobat HCL 51/31.05.2019
6 13999 S ARGES ANINOASA aprobat HCL 33/21.06.2019
7 14405 S ARGES BEREVOEȘTI aprobat HCL 34/28.06.2019
8 15402 S ARGES CETĂȚENI aprobat HCL 45/27.06.2019
9 15741 S ARGES CORBENI aprobat HCL 14/17.12.2020
10 17049 S ARGES MĂLURENI aprobat HCL 33/26.06.2019
11 26338 NE BACAU BUCIUMI refuzat HCL negatie 28/31.07.2019
12 24034 NE BACAU PARAVA aprobat HCL 30/24.06.2019
13 24089 NE BACAU PARINCEA aprobat HCL 17/27.06.2019
14 24187 NE BACAU PÎNCEȘTI aprobat HCL 30/31.07.2019
15 25745 NE BACAU TĂTĂRĂȘTI refuzat HCL negație 36/31.07.2019
16 27560 NV BIHOR BOROD aprobat HCL 44/24.06.2019
17 29001 NV BIHOR CURTUISENI aprobat HCL 44/26.06.2019
18 29092 NV BIHOR DIOSIG aprobat HCL 61/27.06.2019
19 29341 NV BIHOR DRĂGEȘTI aprobat HCL 78/17.12.2020
20 29813 NV BIHOR LĂZĂRENI aprobat HCL 58/14.06.2019
21 34155 NV BISTRITA- NASAUD PARVA aprobat HCL 33/26.06.2019
22 34360 NV BISTRITA- NASAUD ROMULI aprobat HCL 45/27.06.2019
23 34985 NV BISTRITA- NASAUD TEACA aprobat HCL 53/25.07.2019
24 37958 NE BOTOSANI MANOLEASA aprobat HCL 31/25.06.2019
25 38321 NE BOTOSANI MILEANCA aprobat HCL 34/27.06.2019
26 38679 NE BOTOSANI RAUSENI aprobat HCL 33/27.06.2019
27 35884 NE BOTOSANI STĂUCENI aprobat HCL 31/27.06.2019
28 39168 NE BOTOSANI ȘTEFĂNEȘTI aprobat HCL 56/27.06.2019
29 43073 SE BRAILA DUDEȘTI aprobat HCL 26/28.06.2019
30 43117 SE BRAILA FRECĂȚEI aprobat HCL 39/24.06.2019
31 43732 SE BRAILA RÂMNICELU aprobat HCL 58/27.11.2019
32 40688 Centru BRASOV BUDILA aprobat HCL 34/18.10.2019
33 40704 Centru BRASOV BUNESTI aprobat HCL 39/29.07.2019
34 40768 Centru BRASOV CAȚA aprobat HCL 52/30.07.2019
35 41177 Centru BRASOV HOGHIZ aprobat HCL 38/27.07.2019
36 41382 Centru BRASOV MĂIERUȘ aprobat HCL 22/26.06.2019
37 45539 SE BUZAU BRĂEȘTI aprobat HCL 23/08.07.2019
38 46180 SE BUZAU CHIOJDU aprobat HCL 39/19.07.2019
39 48744 SE BUZAU POGOANELE aprobat HCL 34/28.06.2019

Lista  UAT-urilor selectate în proiectul „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru 
combaterea saraciei și a excluziunii sociale ” POCU/375/4/22/122607
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40 101458 S CALARASI BUDEȘTI fără răspuns
41 104323 S CALARASI NANA aprobat HCL 27/28.06.2019
42 104886 S CALARASI SARULESTI aprobat HCL 38/13.06.2019
43 51804 V CARAS-SEVERIN CARAȘOVA aprobat HCL 31/30.07.2019
44 52696 V CARAS-SEVERIN DOGNECEA aprobat HCL 11/29.08.2019
45 54163 V CARAS-SEVERIN ȘOPOTU NOU aprobat HCL 20/22.07.2019
46 56522 NV CLUJ CĂMĂRAȘU fără răspuns
47 58856 NV CLUJ PANTICEU aprobat HCL 21/29.07.2019
48 59283 NV CLUJ SĂCUIEU aprobat HCL 42/20.06.2019
49 60883 SE CONSTANTA ADAMCLISI aprobat HCL 56/19.07.2019
50 61069 SE CONSTANTA BĂNEASA aprobat HCL 42/26.06.2019
51 63300 SE CONSTANTA CUZA VODĂ aprobat HCL 82/29.07.2019
52 62609 SE CONSTANTA PANTELIMON aprobat HCL 48/28.06.2019
53 64096 Centru COVASNA BREȚCU refuzat refuz 21.05.2019
54 64318 Centru COVASNA GHELINȚA refuzat refuz 24.07.2019
55 64390 Centru COVASNA HĂGHIG refuzat HCL negație 25/11.07.2019
56 64602 Centru COVASNA OJDULA aprobat HCL 227/24.06.2019
57 65011 Centru COVASNA ZAGON aprobat HCL 51/11.09.2019
58 66768 S DAMBOVITA CONTEȘTI refuzat HCL negatie  48/28.07.2019
59 66955 S DAMBOVITA CORNĂȚELU aprobat HCL 7/20.02.2020
60 71885 SV DOLJ COȘOVENI aprobat HCL 29/24.07.2019
61 74028 SV DOLJ SALCUTA refuzat refuz 1657/12.06.2019
62 74842 SV DOLJ UAT CATANE aprobat HCL 14/21.06.2019
63 75613 SE GALATI BĂLĂȘEȘTI aprobat HCL 26/24.06.2019
64 75338 SE GALATI BEREȘTI refuzat HCL negatie nr. 26/26.07.2019

65 76601 SE GALATI IVEȘTI

66 77579 SE GALATI NEGRILEȘTI refuzat refuz 24.05.2019
67 77028 SE GALATI PRIPONEȘTI refuzat HCL negatie 22/30.07.2019
68 77536 SE GALATI VLĂDEȘTI aprobat HCL 21/26.06.2019
69 103194 S GIURGIU GĂUJANI aprobat HCL 27/28.06.2019
70 104975 S GIURGIU SCHITU aprobat HCL 39/28.06.2019
71 78472 SV GORJ ALBENI aprobat HCL 22/22.07.2019
72 81497 SV GORJ ROSIA DE AMARADIA aprobat HCL 80/22.10.2019
73 85289 Centru HARGHITA PLAIESII DE JOS aprobat HCL 19/26.06.2019
74 86501 Centru HARGHITA SATU MARE aprobat HCL 36/23.07.2019
75 86222 Centru HARGHITA ULIEȘ aprobat HCL 32/20.06.2019
76 90119 V HUNEDOARA LUNCA CERNII DE JOS aprobat HCL 18/12.07.2019
77 92097 V HUNEDOARA VORȚA refuzat HCL negație 35/30.09.2019
78 180064 S IALOMITA BĂRBULEȘTI aprobat HCL 23/28.06.2019
79 179784 S IALOMITA BORANESTI aprobat HCL 39/24.06.2019
80 93067 S IALOMITA CĂZĂNEȘTI refuzat refuz 3223/28.08.2019

HCL 30/24.06.2019; solicitare retragere nr. 
7842/4.12.2020)

DA

DA
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NU
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81 96423 NE IASI COSTULENI aprobat HCL 42/26.06.2019
82 96940 NE IASI DUMEȘTI aprobat HCL 42/24.10.2019
83 98113 NE IASI MOGOȘEȘTI aprobat HCL 34/27.06.2019
84 99101 NE IASI SIREȚEL refuzat refuz 23.05.2021
85 99879 NE IASI ȚIGĂNAȘI aprobat HCL 62/20.06.2019
86 179846 NV MARAMURES COLTĂU aprobat HCL 23/12.06.2019
87 107868 NV MARAMURES COROIENI aprobat HCL 26/24.06.2019
88 112030 SV MEHEDINTI GRUIA aprobat HCL 29/31.07.2019
89 113153 SV MEHEDINTI POROINA MARE aprobat HCL 14/21.06.2019
90 116796 Centru MURES FÂNTÂNELE aprobat HCL 31/25.06.2019

91 118469 Centru MURES NADEȘ aprobat HCL 60/10.09.2019

92 118575 Centru MURES OGRA aprobat HCL 19/25.06.2019
93 119858 Centru MURES TAURENI aprobat HCL 24/27.06.2019
94 120343 Centru MURES ZAGAR aprobat HCL 17/24.06.2019
95 125178 NE NEAMT BOGHICEA aprobat HCL 35/27.06.2019
96 122061 NE NEAMT CÎNDEȘTI aprobat HCL 24/11.07.2019
97 123175 NE NEAMT MĂRGINENI refuzat HCL negatie 42/27.08.2019
98 124331 NE NEAMT STĂNIȚA aprobat HCL 45/24.06.2019
99 124885 NE NEAMT VALEA URSULUI aprobat HCL 23/26.06.2019
100 126674 SV OLT DOBREȚU aprobat HCL 17/27.06.2019
101 127126 SV OLT GIUVĂRĂȘTI aprobat HCL 22/17.07.2019
102 129095 SV OLT STOENEȘTI aprobat HCL 34/27.06.2019
103 133429 S PRAHOVA GHERGHIȚA aprobat HCL 32/28.06.2019
104 135547 S PRAHOVA ȘOTRILE aprobat HCL 35/25.07.2019
105 140280 NV SALAJ BOBOTA aprobat HCL 29/25.06.2019
106 141027 NV SALAJ DRAGU aprobat HCL 27/28.06.2019
107 142177 NV SALAJ NAPRADEA aprobat HCL 34/28.06.2019
108 142676 NV SALAJ SÂNMIHAIU ALMAȘULUI aprobat HCL 22/26.06.2019
109 142854 NV SALAJ ŞAMŞUD aprobat HCL 22/27.06.2019
110 136713 NV SATU MARE ACAS refuzat HCL negație 3162/27.06.2019
111 138805 NV SATU MARE SAUCA refuzat adresă negatie
112 139214 NV SATU MARE TURULUNG aprobat HCL 30/28.06.2019
113 144376 Centru SIBIU BRADENI aprobat HCL 26/28.06.2019
114 144349 Centru SIBIU BRATEIU aprobat HCL 25/31.07.2019
115 145738 Centru SIBIU ȘEICA MICĂ aprobat HCL 31/26.07.2019
116 151521 NE SUCEAVA BURLA fără răspuns
117 149833 NE SUCEAVA PATRAUTI aprobat HCL 71/25.07.2019
118 150891 NE SUCEAVA VALEA MOLDOVEI aprobat HCL 21/22.07.2019
119 153589 S TELEORMAN PIETROSANI aprobat HCL 32/29.10.2019
120 153972 S TELEORMAN SĂCENI aprobat HCL 17/26.06.2019
121 155154 S TELEORMAN UDA CLOCOCIOV aprobat HCL 21/08.08.2019

NU

DA

DA

DA
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DA
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122 155957 V TIMIS BÂRNA refuzat HCL negatie  47/21.06.2019
123 159375 V TIMIS CHECEA aprobat HCL 64/24.06.2019
124 159419 V TIMIS GOTTLOB aprobat HCL 26/17.07.2019
125 160225 SE TULCEA CIUCUROVA aprobat HCL 26/24.06.2019
126 160305 SE TULCEA DĂENI aprobat HCL 48/26.06.2019
127 172509 SV VALCEA RACOVIȚA aprobat HCL 20/27.06.2019
128 174021 SV VALCEA VAIDEENI aprobat HCL 37/14.06.2019
129 163734 NE VASLUI DUMEȘTI aprobat HCL 18/05.08.2019
130 163967 NE VASLUI GHERGHESTI aprobat HCL 78/31.07.2019
131 164393 NE VASLUI IVANESTI aprobat HCL 55/28.06.2019
132 164981 NE VASLUI MURGENI aprobat HCL 47/10.07.2019
133 165899 NE VASLUI SOLEȘTI aprobat HCL 25/21.06.2019
134 166770 NE VASLUI VINDEREI aprobat HCL 36/27.06.2019
135 176338 SE VRANCEA GURA CALIȚEI aprobat HCL 29/26.06.2019
136 176891 SE VRANCEA NĂRUJA aprobat HCL 26/24.06.2019
137 176944 SE VRANCEA NEREJU aprobat HCL 26/28.06.2019
138 177469 SE VRANCEA REGHIU aprobat HCL 20/28.07.2019
139 178965 SE VRANCEA SPULBER aprobat HCL 19/26.06.2019

DA

DA

DA

DA

DA



 
 
         

 
FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 
 
 
 
Subsemnatul/a ___________________________________________________________________, 

domiciliat/ă  în ___________________________________________________________________, 

 ________________________________________________________________________________,  

posesor/posesoare al/a  C.I. seria _____ nr.___________, particip  la concursul organizat de  

instituția dumneavoastră în data de____________________, pentru ocuparea postului de natură 

contractuală expert județean servicii sociale - asistent social (COD COR 263501), în județul 

__________________________, în afara organigramei Ministerului Muncii și Protecției Sociale 

din cadrul Direcției Generale Planificare Bugetară și Management Financiar - Unitatea de 

Implementare a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru 

combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale". 

 

Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate. 

Menționez că am luat cunoștință de condițiile de desfășurare a concursului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 
 
__________  
 
Semnătura: 
 
______________  
 
 



 

Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

Subsemnatul/a (nume, prenume) ____________________________________________, 

domiciliat/ă în localitatea ______________________________, judeţul ____________________, 

strada ___________________________________, posesor al CI seria ______, numărul ________, 

eliberat de ____________________________, la data de ________________________,                  

CNP _____________________________, în calitate de participant(ă) la concursul de recrutare 

pentru ocuparea funcției de expert județean servicii sociale - asistent social (COD COR 

263501), în afara organigramei Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în cadrul Direcției 

Generale Planificare Bugetară și Management Financiar - Unitatea de Implementare a 

proiectului „Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea 

sărăciei şi a excluziunii sociale", declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea şi 

prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

și a partenerilor săi în cadrul proiectului. 

Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter 

personal necesare şi solicitate către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și partenerilor săi 

determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice proiectului şi nu este 

imputabil entităților mai sus menţionate. 

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare 

domiciliu, statut civil, adresă de e-mail, etc.) mă oblig să informez în scris Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale și partenerii săi, dacă este cazul, în timp util. 

Sunt informat de către beneficiar - că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate 

cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului data 

de din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

 

 

Data             Semnătura  
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