
Data afisarii 08.11.2018, ora 10,00 
 

EXAMEN PROMOVARE 
08 NOIEMBRIE 2018 

 
Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila anunţă organizarea 
examenului  de promovare în gradul superior celui deținut al funcției publice de execuție  de inspector, 
clasa I, grad profesional principal din cadrul  Direcției  de Asistență Socială Brăila- Serviciul Evidență și 
Anchete Sociale în Vederea Acordării de Venit Minim Garantat 
 
Proba scrisă se va desfăşura în data de  08 noiembrie 2018, ora 14.00 la sediul Direcţiei de Asistenţă 
Socială, iar interviul se va desfașura în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 
 
Dosarele de înscriere la examen se vor depune la registratura instituţiei din B-dul Alexandru Ioan Cuza, 
nr. 134, în perioada  08 octombrie 2018 – 29 octombrie 2018. 
 

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional  superior celui deţinut 
sunt cele prevăzute de art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare: 
- 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 în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;  
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.  
 
Dosarul de examen  va conţine în mod obligatoriu: 
a) copie act de identitate 
b)copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de biroul de resurse umane în 
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
c)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 
ani; 
d)formularul de înscriere de la Biroul Resurse Umane 

 
 

BIBLIOGRAFIE EXAMEN PROMOVARE 
             
1.LEGEA  Nr. 188 din  8 decembrie 1999, Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 365 din 29 mai 2007, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
2.LEGEA   Nr. 7 din 18 februarie 2004, Republicată în Monitorul Oficial  nr. 525 din  2 august 
2007 , privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 
3.CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, Republicată în  Monitorul Oficial  nr. 767 din 31 octombrie 2003; 
4.LEGE   Nr. 292 din 20 decembrie 2011 Legea asistentei sociale; Publicată în Monitorul 
Oficial al României, nr. 905 din 20 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;  
5.LEGE   Nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat, Publicată în Monitorul 
Oficial al României, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
6.HOTĂRÂRE   Nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; Publicată în 
Monitorul Oficial al României, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. 



Atribuțiile postului de inspector superior 
- primeşte, înregistrează şi verifică dosarele întocmite de beneficiarii de ajutor social; 
- certifică documentele din dosarul întocmit după consultarea actelor originale; 
- efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor din 6 in 6 luni sau ori de cate ori este nevoie şi, în funcţie 
de rezultatele constatate, actioneaza conform prevederilor legii; 
- intocmeşte si semneaza fişa de calcul a ajutorului social si lista bunurilor mobile sau imobile pe care persoana 
singura sau familia le are in proprietate;   
- intocmeşte dispoziţiile de acordare, neacordare, schimbare titular, modificare, reluare, suspendare sau 
încetarea  dreptului la venit minim garantat, înaintate la conducere spre aprobare şi aduce la cunoştinţa 
petenţilor un exemplar al dispoziţiei; 
- reactualizează dosarele persoanelor ce beneficiază de venitul minim garantat în termenul stabilit de lege; 
- redacteaza si inregistreaza notificari catre petenti, urmarind depunerea actelor pentru reinoirea dosarelor de 
ajutor social; 
- întocmeşte planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă şi lunar lista 
privind beneficiarii de ajutor social care urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local şi le comunică 
unităţilor unde beneficiarii de ajutor social vor efectua munca în folosul comunităţii; 
- întocmeşte comunicările de muncă în folosul comunităţii pentru fiecare beneficiar de ajutor social şi le 
comunică acestora; 
- ţine evidenţa privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii  a beneficiarilor de ajutor social ; 
-  întocmește adeverințele de venit minim garantat la solicitarea petentilor; 
- efectuează anchete sociale privind evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei, identifică nevoile şi 
resursele acesteia; 
- rezolvă sesizări, reclamaţii şi scrisori ale petenţilor şi le verifică prin anchete sociale la domiciliul celor sesizaţi; 
-pentru realizarea atribuțiilor postului va utiliza sistemul informatic din dotare: ASISOC(Asistență socială), CID;  
- efectuează anchete sociale în vederea acordării sprijinului financiar pentru elevi ”bani de liceu” în baza a HG 
1488/2004 şi pentru burse sociale pentru studenţi; 
- efectuează anchete sociale în conformitate cu art. 85 din HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 
- colaborează cu instituțiile de învățământ pentru a obține informații necesare în vederea întocmirii anchetei 
sociale și transmite către acestea, referatele de anchete sociale, cu respectarea termenului de predare stabilit 
prin legislația aflată în vigoare; 
- execută alte sarcini primite de la conducătorul instituţiei, în limitele respectării temeiului legal. 
- întocmește și transmite lunar Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inpecţie Socială în format scris si/sau electronic, 
următoarele documente: 
- borderoul privind documentele stabilire plăţi drepturi noi, însoţit de Dispoziţia Primarului privind stabilirea 
dreptului la ajutor social, fişa de calcul şi copia după cererea de acordare a unor drepturi de asistenţă socială; 
- borderoul privind dispoziții schimbare titular/modificare cuantum/suspendare drept/încetare drept, însoţit de 
Dispoziţia Primarului, fişa de calcul şi copia după cererea de acordare a unor drepturi de asistenţă socială, după 
caz; 
- situaţia centralizatoare privind plăţile de venit minim garantat (în format electronic); 
- situaţia lunară privind privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum şi 
activităţile realizate de acestea, conform planului de acţiuni; 
- raport statistic privind aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- adresă privind ajutor social primit necuvenit de către beneficiarii de ajutor social; 
- intocmeste si transmite Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inpecţie Socială în format scris planul de acţiuni sau de 
lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă; 
- transmite lunar Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inpecţie Socială, în format scris şi în format electronic, lista cu 
persoanele apte si exceptate de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
- întreţine sistemele de calcul din dotare (devirusare, defragmentare, scanare sisteme, gestionare fişiere, etc.), 
precum şi spaţiile aferente . 
- respectă normele de protecţia şi igiena muncii şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice 
activităţii . 
- se preocupă permanent de ridicarea nivelului de cunoştinţe profesionale impus de dinamica mediului legislativ si 
social. 


