CONSILIUL JUDEJEAN HUNEDOARA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPJLULUI HUNEDOARA
Deva, str. lullu Manlu, nr. 18; Telefon 0254/233.341; Fax 0254/234.384
E-mail: dgaspchd@gmall.com
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ANUNT
Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Hunedoara
organizeaza:
concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante:
•

Consilier juridic, clasa I , grad profesional superior in cadrul Biro ului Juridic
Contencios

~i

Conditii privind desfasurarea concursului:
- data desta~urarii concursului: 23.03.2017, ora 10°0 - proba scrisa, respectiv interviul se
va sustine in conditiile art. 56 din Hotararea Guvernului nr.611 /2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea ~i dezvolta rea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile
ulterioare , la sediul Directiei Generate de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Hunedoara: Deva,
B-dul Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara, telefon 0254/233341 ;
- dosarele pentru participare la concurs se depun in termen de 8 zile de la data publicarii
anuntului in Monitorul Oficial, Partea a III - a ~i intr-un cotidian de larga circulatie, la sediul
D.G.A.S.P.C. Hunedoara.
Conditii generate si specifice de participare la concurs :
Pentru functia publica de executie: Consi lier juridic clasa I, grad profesional superior in cadrul
Biroului Juridic ~i contencios;
studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata
absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul ~tiintelor juridice, specializarea
drept;
vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 09 ani;
conditiile prevazute la art. 54 din Legea nr.188/ 1999 privind Statutul functionarilor publici,
republicata (r2), cu mod ificarile ~ i completarile ulterioare.
Bibliografia stabilita pentru concurs este prezentata in anexa.
lnformatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0254/233341 sau la sediul D.G.A.S.P.C.
Hunedoara: Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara - Serviciul resurse umane, salarizare.
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BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacanta : consilier juridic,
clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Juridic ~ i Contencios

>-

Legea nr. 272 I 2004 privind protectia ~· promovarea drepturilor copilului, republicata, cu
modificarile

>-

~i

completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1434 I 2004 privind atributiile

~i

Regulamentul-cadru de

organizare $i functionare a le Directiei generale de asistenta sociala $i proteqia copilului,
republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare;

>-

Legea nr. 448 I 2006 privind protectia

~i

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

republicata, cu modificarile $i completari le ulterioare - Cap. I: Principii, Cap. II Drepturi, Cap. III
Sectiunea a 4- a Centrele pentru persoanele cu handicap, Sectiunea a 5 - Prestatii sociale pentru
persoanele cu handicap, Secfiunea a 6-a Obligatiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau
reprezentantilor legali;

>-

Legea nr. 188 I 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata2 , cu modificarile $i
completarile ulterioare;

>>-

Legea nr. 7 I 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile

~i

completarile ulterioare -

Cartea I: Titlul III: Capitolul II: Sectiunea l.Deschiderea Tutelei, Capitolul IV Curatela, Cartea a Ila: Titlul IV: Capitolul IV Decaderea din exercifiul drepturilor parinte~ti;

>-

Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii , republicata, cu modificarile

~i

completarile ulterioare - Titlul XI

Capitolele II $i III;

>-

Legea nr. 134 I 2010 privind Codul de procedura civila, republicata 2 , cu modificarile $i completarile
ulterioare - Cartea A 11-A:Titlul I: Sectiunea a 2-a: , Subesctiunea a 3- a :pct. 3 Proba cu martori,
Titlul II: Capitolul II Apelul, Capitolul III: Sectiunea 1 Recursul, Cartea a VI-A: Titlul VI.
Procedura ordonantei pre$ed intiale.

DOSARUL DE CONCURS VA CONTINE IN MOD OBLIGATORIU :

1. Copia actului de identitate, certificate nastere, casatorie;
2. Formularul de inscriere;
3. Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
4. Copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea In munca
dupa caz, In specialitate, In formatul standard prevazut de Ordinul

Pre~edintelui

~i,

A.N.F.P. nr.

1972/2013, In cazul 1n care vechimea este dobandita dupa data de 01.01.2011;
5. Cazierul judiciar;
6. Adeverinta 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;
7. Copia

fi~ei

de evaluare a performantelor profesionale sau, dupa caz, recomandarea de la

ultimul loc de munca;
8. Declaratia pe propria raspundere care sa ateste ca nu a

desra~urat

activitati de politie politica,

conform modelului din Anexa la O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar

~i

deconspirarea securitatii.
9. Declaratia pe propria raspundere care sa ateste ca nu a fost destituit dintr-o functie publica sau
nu i-a 1ncetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare In ultimii 7 ani.

Adeverinta care atesta starea de sanatate va contine, In clar, numarul, data, numele
emitentului ~i calitatea acestuia, 1n formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
Documentul prevazut la pct. 5 poate fi lnlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In
acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa de concurs cu
originalul documentului pe tot parcursul

desta~urarii

concursului, darn u mai tarziu de 5 zile

lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectei dosarelor, sub sanctiunea
neemiterii actului administrative de numire

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta, insotite de documentele originale,
care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de
concurs sau in copii Iegalizate.
Formularul de 1nscriere se pune la dispozitia candidatilor prin secretariatul comisiei de
concurs din cadrul D.G.A.S.P.C Hunedoara.

