MUNICIPIUL ROMAN
Serviciul

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Str. Alexandru cel Bun, nr.3 Tel. 0233744771 Fax. 0233 744737
E-mail:sappp@primariaroman.ro

Nr. 6192 din 06.09.2018
Direcția de Asistență Socială Roman, județul Neamț, anunţă organizarea examenului
de promovare în gradul profesional superior celui deținut pentru functia publica de
executie de inspector, clasa I, grad profesional asistent în funcția publică de
inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului evidență
și plată beneficii de asistență socială.
Condițiile de participare la examen sunt:
 să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care
promovează;
 să fi obținut cel puțin calificativul « bine » la evaluarea anuală a performanțelor
individuale ;
 să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în conditiile
Legii nr. 188/1999.
Bibliografia pentru examen :
- Legea 188/1999® privind Statutul funcționarilor publici;
- Legea nr. 7/2004® privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
- Constituția României;
- Legea 292/2011 legea asistenței sociale;
- Legea 215/2001 legea administrației publice locale;
- Legea 416/2001 privind venitul minim garantat;
- Legea 277/2010privind alocatia pentru sustinerea familiei ;
- OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului
rece ;
- OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea
copilului ;
- Legea nr. 61/1993 R, privind alocatia de stat pentru copii
- Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf ;
- Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a
copiilor proveniti din familii defavorizate ;

Dosarul de concurs se depune în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului,
respectiv până la data limită de 26.09.2018, ora 15:00 la sediu D.A.S. Roman, Biroul
resurse umane, salarizare, juridic, str. Alexandru cel Bun, nr.3 și va cuprinde
următoarele documente:
- copie carnet muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse
umane;
- copii rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2
ani;
- formularul de inscriere prevazut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu
modificările și completările ulterioare.
Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă insoțite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în
copii legalizate.
Examenul constă în 3 etape:
1.selectia dosarelor;
2.proba scrisa;
3.proba interviu .
Selecţia dosarelor de înscriere, care se face în termen de maximum două zile
lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Concursul se va desfașura în data de 09.10.2018, ora 10:00, proba scrisă, la sediul
D.A.S. Roman ,str. Alexandru cel Bun, nr. 3. Interviul se va susține , de regulă , în
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Anuntul de examen este afisat pe pagina de internet a Primariei Roman, sectiunea
„Cariera” si la avizierul Directiei de Asistenta Sociala Roman, str. Alexandru cel Bun,
nr. 3.
Date de contact: Biroul resurse umane, salarizare, juridic, str. Alexandru cel
Bun, nr.3, telefon: 0233/744771.
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