
                                                                                                           
                          

 

 

 
 

 

 

 

Serviciul Resurse Umane                                                                                            Ind. dos.:2A    
                                                                                                             Nr. înregistrare: 80504    Data: 30.09.2020 

                                                                                                             

 

A N U N Ţ 

 

         Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, cu sediul în Braşov, str. Panselelor nr. 23 organizează 

concursuri/examene pentru promovarea în grade profesionale superioare celor deţinute a funcţionarilor 

publici de execuţie din cadrul instituţiei, care îndeplinesc condiţiile de promovare în următoarele funcţii 

publice: 

 

A.   Serviciul Resurse Umane 

        -o funcţie publică de execuţie de inspector clasa I gradul superior 

 

B.  Serviciul Juridic Relaţii cu publicul Managementul documentelor 

-o funcţie publică de execuţie de consilier juridic clasa I gradul principal 

 

C.  Serviciul Prestaţii Sociale 

-o funcţie publică de execuţie de inspector clasa I gradul superior 

 

D.  Serviciul Asistenţa Socială a Familiei şi Copilului 

-o funcţie publică de execuţie de inspector clasa I gradul superior 

 

E.  Serviciul Asistenţa Socială pentru Persoanele cu Dizabilităţi 

-5 funcţii publice de execuţie de inspector clasa I gradul superior 

-2 funcţii publice de execuţie de inspector clasa I gradul principal. 

 

       Condiţiile de participare: 

       Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public 

trebuie cumulativ să îndeplinească următoarele condiţii: 

  - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

  - să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani 

de activitate; 

  - să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată. 

       

Condiţiile de desfăşurare: 

Dosarele de concurs se depun în intervalul 30.09.2020-19.10.2020 la secretariatul comisiei de 

concurs, dna. Aldea Emese – consilier superior la Serviciul Resurse Umane, tel: 0368 – 469995 int. 

857, fax: 0368-464083.          

        - selecția dosarelor va avea loc în perioada: 20.10.2020-26.10.2020; 

        - proba scrisă se va desfăşura în data de 28.10.2020 –ora 10ºº  la sediul D.A.S. Braşov, str. 

Panselelor nr. 23,  

        - interviul va avea loc în data de 30.10.2020 –ora 10ºº  la sediul  D.A.S. Braşov. 
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        Data şi ora susţinerii interviurilor se pot modifica, fără a se depăşi termenul de cel mult 5 zile 

lucrătoare de la susţinerea probei scrise. Pentru susţinerea interviurilor, data şi ora modificate după caz 

se vor stabili şi comunica, ţinând seama de data şi ora afişării rezultatelor probei scrise şi de situaţia 

depunerii unor contestaţii la proba scrisă, pentru funcţia publică în cauză.                

         Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu: 

        a) copie de pe carnetul de muncă, sau adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane, în vederea 

atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

  b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de 

activitate; 

  c) adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a 

funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune 

disciplinară, care să nu fi fost radiată 

  d) formularul de înscriere, pus la dispoziţie de către Serviciul Resurse Umane.  

Bibliografiile pentru concursurile/examenele de promovare sunt următoarele: 

         A. Bibliografia pentru promovarea în funcţia publică de execuţie de inspector clasa I gradul 

superior la Serviciul Resurse Umane: 

1)  Constituţia României, republicată;     

2)  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Partea 

a VI-a, Titlul I şi II; 

3) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4) O.G nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

5) Legea nr. 53/2003 Codul Muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare, Titlurile 

 nr.I-IV  

6) H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia 

publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare 

7) H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor  

8) H.G. nr.714/2018 Drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe 

perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului 

9) Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Anexa nr. II Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate 

şi asistenţă socială“, Cap. II Reglementări specifice personalului din sănătate, din unităţile de asistenţă 

medico-socială şi din unităţile de asistenţă socială/servicii sociale. 

10) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap. III Servicii şi prestaţii sociale, Secţiunea a 

2-a Asistentul personal. 

         B. Bibliografia pentru promovarea în funcţia publică de execuţie de consilier juridic clasa I 

gradul principal la Serviciul Juridic, Relaţii cu publicul, Managementul documentelor: 

1)  Constituţia României, republicată;     

2)  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Partea 

a VI-a, Titlul I şi II; 

3) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4) O.G nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

5) Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Cartea a 

V-a, Despre obligaţii; 

6) Legea nr. 134/2010 – Codul de Procedură civilă, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, Cartea a II-a, Procedura contencioasă, Titlul I şi II; 



7) Legea nr.  114/1996 privind locuinţele, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

8) H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentr punerea în aplicare a 

prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

9) Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 

protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; 

         C. Bibliografia pentru promovarea în funcţia publică de execuţie de inspector clasa I gradul 

superior la Serviciul Prestaţii Sociale: 

1)  Constituţia României, republicată;     

2)  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Partea 

a VI-a, Titlul I şi II; 

3) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4) O.G nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

5) O.U.G nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

6) H.G nr. 920/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 

70/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

7) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

8) H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

416/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

9) Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

10) Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

11) Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

12) H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare. 

           D. Bibliografia pentru promovarea în funcţia publică de execuţie de inspector clasa I 

gradul superior la Serviciul Asistenţa Socială a Familiei şi Copilului: 

1)  Constituţia României, republicată;     

2)  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Partea 

a VI-a, Titlul I şi II; 

3) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4) O.G nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

5) Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu 

modificările și completările ulterioare ; 

6) H.G. nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a 

copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum 

şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al 

documentelor elaborate de către acestea; 

7) Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

8) HG. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă 

multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a 

Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în 



situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii 

români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state 

 

E.Bibliografiile pentru promovarea în funcţiile publice de execuţie din cadrul Serviciului 

Asistenţa Socială pentru Persoanele cu Dizabilităţi: 

             Bibliografia pentru funcţiile publice de execuţie de inspector clasa I gradul superior 

1)  Constituţia României, republicată;     

2)  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Partea 

a VI-a, Titlul I şi II; 

3) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4) O.G nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

5) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

6) H.G. nr. 268/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aprobare a Legea nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

7) H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

8) Ordinul nr. 1985/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea  şi intervenţia integrată ăn 

vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a 

copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu 

dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale; 

              Bibliografia pentru funcţiile publice de execuţie de inspector clasa I gradul principal 

1)  Constituţia României, republicată;     

2)  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Partea 

a VI-a, Titlul I şi II; 

3) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4) O.G nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

5) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

6) H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

7) Ordin nr. 1985/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea  şi intervenţia integrată ăn 

vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a 

copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu 

dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale. 
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