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 Anunt  
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului galaţi 

Organizează în data de 23.01.2017 - 26.01.2017 

Concurs 

         pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante  
 
I.Sef centru - 3 posturi  
Condiţii de participare: 

- studii superioare socio umane sau alte studii superioare + curs postuniversitar de 
specializare in asistenta sociala  

- minimum 1 an in specialitatea studiilor  
 
 - 1 post la  Centrul de pregatire pentru o viata independenta Elena - Tg. Bujor 

Bibliografie : 
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 
din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale cu modificările si completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap* cu modificările si completările ulterioare; 
 

- 1 post la Cămin Vârstnici Sf. Nicolae – Tg. Bujor 
 Bibliografie : 
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 
din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 17 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice*) cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale cu modificările si completările 
ulterioare cu modificările si completările ulterioare; 
 

- 1 post la Telefonul Copilului 
Bibliografie : 

mailto:secretariat@dgaspcgalati.ro
http://www.dgaspcgalati.ro/


- Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului*) cu modificările si completările ulterioare; 
- Ordin nr. 177 din 16 decembrie 2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii 
pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru 
copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind 
centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului cu 
modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale cu modificările si completările 
ulterioare; 
- Hotarârea nr. 49 din 19 ianuarie 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 cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 
din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările si completările ulterioare; 
Concursul constă în : 

- selectia dosarelor  
- lucrare scrisă/test din bibliografie  
- interviu   
 

II. Inspector de specialitate – 3 posturi  

- 1 post la Centrul Maternal  
- 1 post Case nr. 1 
- 1 post la Centrul de zi Pentru Voi 

Condiţii de participare: 
- studii superioare de lunga durata cu licenţa în studii economice 

 - fără condiţii de vechime  
Bibliografie : 
- Legea  nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii cu modificările si 
completările ulterioare; 
- Ordin nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia cu modificările si completările ulterioare; 
- Ordin nr. 3.471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice cu 
modificările si completările ulterioare; 
- Ordin nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu 
modificările si completările ulterioare; 
- Ordin nr. 1.954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind 
finantele publice cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 
din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările si completările ulterioare; 
Concursul constă în : 

- selectia dosarelor  
- lucrare scrisă/test din bibliografie  
- interviu   

 
III.Inspector de specialitate - 5 posturi pe perioada nedeterminata  
            - 3 posturi la Centrul de relaţii publice persoane cu handicap  

- 1 post la Adăpost de zi şi de noapte  
- 1 post la Centrul de zi pentru persoane cu handicap adulte Pentru  Voi 



Condiţii de participare: 
- studii superioare socio umane sau alte studii superioare + curs postuniversitar de 

specializare in asistenta sociala 
 - fara conditii de vechime  
 

- 3 posturi la Centrul de relaţii publice persoane cu handicap 
Bibliografie : 
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 
din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările si completările ulterioare;  
- Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap*) cu modificările si completările ulterioare; 
- Hot. nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap cu modificările si completările ulterioare; 

-  
- 1 post la Adăpost de zi şi de noapte 

Bibliografie : 
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 
din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările si completările ulterioare;; 
- Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului*) cu modificările si completările ulterioare; ; 
- Ordin nr. 132 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind 
serviciile destinate protecţiei copiilor străzii cu modificările si completările ulterioare; 
 

- 1 post la Centrul de zi pentru persoane cu handicap adulte Pentru  Voi 
Bibliografie : 
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 
din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările si completările ulterioare;; 
- Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap*) cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale cu modificările si completările 
ulterioare; 
Concursul constă în : 

- selectia dosarelor  
- lucrare scrisă/test din bibliografie  
- interviu   
 

IV.Inspector de specialitate – 1 post in cadrul Centrului de contractare servicii sociale 

Condiţii de participare: 
- studii superioare de lunga de lunga durata cu licenta în domenii tehnice 

(experienta în domeniul constructiilor) 
- fără condiţii de vechime  

Bibliografie : 
- Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii* cu 
modificările si completările ulterioare; 
- Ordonanta de urgenta nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor cu modificările 
si completările ulterioare; 
- Hotararea  nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificările si completările ulterioare; 
- Hotararea  nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 



elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu 
modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a 
clădirilor* cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice cu modificările si completările 
ulterioare; 
- Legea  nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii cu 
modificările si completările ulterioare; 
- Hotararea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările si completările ulterioare; 
Concursul constă în : 

- selectia dosarelor  
- lucrare scrisă/test din bibliografie  
- interviu   

 
V.Inspector de specialitate – 1 post in cadrul Centrului de evidenta si monitorizare 
gestiuni si patrimoniu 
Condiţii de participare: 

- studii superioare de lunga de lunga durata absolvite cu diploma de licenta, 
experienta în domeniul IT 

-  fara conditii de vechime   
Bibliografie : 
-Retele de calculatoare – depanare şi modernizare – Terry Ogletree 
-Retele locale de calculatoare – proiectare şi administrare – Adrian Munteanu, Valerica 
Greavu Serban – Editura Teora 
- Microsoft Office 2007 Gid vizual rapid pentru Windows, Emilian Cercel – Editura Niculescu 
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 
din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările si completările ulterioare; ; 
Concursul constă în : 

- selectia dosarelor  
- lucrare scrisă/test din bibliografie  
- interviu   
 

VI.Inspector de specialitate – 1 post in cadrul Centrului de coordonare activitati 
administrative, reparatii curente si transport 
Condiţii de participare: 

- studii superioare de lunga de lunga durata absolvite cu diploma de licenta  
- fara conditii de vechime  

Bibliografie : 
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 
din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările si completările ulterioare; ; 
- Hotararea nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă cu modificările si 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si 
completările ulterioare; 
- Procedura operationala pentru activitatea administrativa, reparatii curente, tehnic si 
transport 
Concursul constă în : 

- selectia dosarelor  
- lucrare scrisă/test din bibliografie  
- interviu   

 
 



Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde obligatoriu: 
 

1. Cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului unităţii ; 
2. Copie acte de identitate ( carte identitate, certificat nastere, certificat de casatorie); 
3. Copie documente care atesta nivelul studiilor şi a altor documente care atesta 

efectuarea unor specializări, cursuri; 
4. copie carnet de munca sau dupa caz adeverinte care atesta vechimea în muncă; 
5. cazier judiciar ; 
6. adeverinta care atesta starea de sanatate; 
7. Curriculum vitae ; 

*Actele prevazute la punctele 2, 3 si 4 vor fi prezentate şi în original 
 
Data concursului :  proba scrisa    -  23.01.2017, ora  9,00 
    Interviu       -      26.01.2017, ora 10,00 

 
Data până la care se depun dosarele: 12.01.2017 la Biroul Resurse Umane (etaj I); 
Cererile se  depun până la aceeaşi data la registratura instituţiei; 
 
Locul desfăşurării concursului:  DGASPC Galaţi, Str. Brăilei, nr. 138 B 
Comunicarea rezultatelor se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data 
finalizării fiecare probă; 
Contestaţiile se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării fiecărei probe; 
Persoana de contact : Stoica Aurora, tel. 0236/311086;311087. 
 
 
*Orice modificare intervenită în procedura de organizare a concursului vor fi anunţate 

la avizierul instituţiei, până cel târziu în preziua probei respective. 
 
 

 
 
        DIRECTOR GENERAL 

MANON EMILIA CRISTOLOVEANU 
 

 
        

 
 ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE  

           CARMEN MIHAELA MIRONOV  
 
 
 
 
 
 

 


