
ANUNT  CONCURS 
12 DECEMBRIE 2018 

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială Brăila din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila organizează 

concurs în data de 12 DECEMBRIE 2018 proba scrisă ( proba practică în cazul postului de 

muncitor necalificat),  pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante:  

1) Muncitor necalificat (îngrijitor clădiri) – 1 post la sediul Direcției de Asistență Socială  

Condiții de ocupare: studii generale (8 clase) 

 

2) Asistent social – 1 post în cadrul Centrului Social Multifuncțional  

3) Asistent social – 1 post în cadrul Centrului Social De Găzduire în Regim De Urgență 

4) Asistent social – 1 post în cadrul Centrului Comunitar "Bunici si Nepoți". 

Condiții de ocupare: Candidații trebuie să fie absolvenți de studii universitare de lungă durată 

absolvite cu diplomă de licență în specializarea asistență socială.  

 

Toti candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 3 din Anexa la Hotararea 

Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
 f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 

reabilitarea 

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la registratura instituţiei din B-dul Alexandru Ioan 

Cuza nr. 134, în perioada 21.11.2018 - 05.12.2018 (până la ora  16:00).       

 

Concursul constă în 3 etape succesive: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă, respectiv 

probă practică pentrul postul de muncitor necalificat și interviul. 

Proba  scrisă / practică se va desfașura în data de 12 decembrie 2018, ora 10:00 la Centrul 

Comunitar "Bunici si nepoti", strada Anghel  Saligny nr. 17. 

Interviul se va desfașura în maxim 4 zile lucrătoare de la data probei scrise / practice. 

  

Obs. Anuntul a fost publicat in data de  20 noiembrie 2018 in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea III  si in ziarul Obiectiv- Vocea Brailei. 

 

 
 



 
 
Dosarul va cuprinde obligatoriu documentele prevazute la art.6 din Anexa la Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare; 
 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz; 
 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice 
ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
     
d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
 
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; 
 
f) curriculum vitae. 

 

Important:  

1.Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele 

emitentului si calitatea acestuia, in format standard stabilit de Ministerul Sanatatii . 

 

2. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe 

propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei 

probe a concursului. 

 

3. Actele prevăzute la lit. b) , c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

 

4. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, 
candidații care participă la concurs se vor identifica după numărul primit la înregistrarea 
cererii. 
 
 

       
Relatii suplimentare privind conditiile de inscriere,  bibliografia si continutul dosarului de 
concurs se pot obtine la sediul Directiei de Asistenta Sociala si la secretarul comisiei de concurs 
Leocă Virginia, telefon 0239629322 (interior 22)  sau pe site-ul institutiei: www.dasbraila.ro, 
sectiunea angajari. 

 
 

 

 


