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      Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman anunţă organizarea examenului 

de promovare, in grad profesional superior celui detinut pentru functiile publice, de 

executie, de: 

  - Inspector, clasa I, grad profesional principal  la Serviciul beneficii de asistenta sociala  

  - Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Biroul resurse umane, salarizare, 

juridic. 

 

Conditiile de participare la examen sunt : 

- Sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care 

promoveaza ; 

- Sa fi obtinut cel putin calificativul « bine » la evaluarea anuala a performantelor 

individuale in ultimii 2 ani ; 

- Sa nu aiba nici o sanctiune disciplinara neradiata. 

 

Bibliografia  pentru inspector, clasa I, grad profesional principal : 

    -  Constituția României, republicata; 

    -  Ordonanta de Urgenta  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019, privind Codul     administrativ,  

titlul I si II ale partii a VI-a, cu modificarile si completarile ulterioare; 

     - Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

    -  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,   

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Legea nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011- legea asistenţei sociale; 

- Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat. 

- Hotararea nr. 50/2011 din 19 ianuarie 2011pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

- Legea nr. 226/2021 din 16 septembrie 2021privind stabilirea măsurilor de protecţie 

socială pentru consumatorul vulnerabil de energie; 

- Legea  nr. 277/2010 din 24 decembrie 2010, republicată  privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei; 

 - Legea  nr. 248/2015 din 28 octombrie 2015, republicată privind stimularea participării 

în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 

- Hotararea  nr. 15/2016 din 19 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de 

acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă 



- Hotararea   nr. 38/2011 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei 

 

Tematica concursului va cuprinde bibliografia in totalitate. 

 

Bibliografia  pentru consilier juridic, clasa I, grad profesional principal : 

 -  Constituția României, republicata; 

 -  Ordonanta de Urgenta  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019, privind Codul     administrativ,  

titlul I si II ale partii a VI-a, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,   

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Legea   nr. 287/2009 - Republicată privind Codul civil; 

-  Legea nr. 134/2010 – Republicată privind Codul de procedură civilă; 

 - Legea nr. 554/2004- Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi   

completările ulterioare.  

- Legea nr. 24 – Republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative 

- Legea nr. 53/2003 -– Republicată  privind Codul Muncii 

- Legea nr. 292/2011-Legea asistentei sociale 

- Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 

- Legea nr. 52 – Republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică 

- Legea nr. 544 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

 

TEMATICA 

Legea   nr. 287/2009 - Republicată privind Codul civil: 

➢ Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului: art. 143 – art. 150; 

➢ Controlul exercitării tutelei: art. 151- art. 155; 

➢ Ocrotirea interzisului judecătoresc: art.  164 - art. 177; 

➢ Curatela: art. 178- art. 186 

Legea nr. 134/2010 – Republicată privind Codul de procedură civilă: 

➢ Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti: art. 94 – art 106; 

➢ Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti: art. 107 art. 121; 

➢ Termenele procedurale: art. 180 – art. 191; 

➢ Cererea de chemare în judecată: art. 194 – art. 200; 

➢ Întâmpinarea: art. 205 – art. 208; 

➢ Cererea reconvenţională: art. 209 – art. 210. 

Legea nr. 554/2004 -Legea contenciosului administrativ: integral 

Legea nr. 24 – Republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative: integral 

Legea nr. 53/2003 -– Republicată  privind Codul Muncii: 

➢ Contractul individual de muncă :  

a) Încheierea contractului individual de muncă: art. 10 – art. 36, 

b) Executarea contractului individual de muncă: art. 37 – art.40, 

c) Modificarea contractului individual de muncă: art. 41 – art. 48, 

d) Suspendarea contractului individual de muncă: art. 49 – art. 54, 



e) Încetarea contractului individual de muncă: art. 55 – art. 81. 

➢ Timpul de muncă şi timpul de odihnă: art. 111 – art. 158; 

➢ Salarizarea: art. 159 – art. 174; 

➢ Dialogul social: art. 211 – art. 228; 

➢ Contractele colective de muncă: art. 229 – art. 230; 

➢ Răspunderea juridică: a) Regulamentul intern: art. 241 – art. 246; 

➢ Răspunderea disciplinară: art. 247-art. 252; 

➢ Răspunderea patrimonială: art. 253 – art. 259; 

➢ Răspunderea contravenţională: art. 260 ; 

➢ Răspunderea penală: art. 264 – art. 265. 

Legea nr. 292/2011-Legea asistentei sociale: integral 

Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor: integal 

Legea nr. 52 – Republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică: 

integral 

Legea nr. 544 privind liberul acces la informaţiile de interes public: integral 

 

 

  Dosarul de concurs se depune in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului, 

respectiv de la data de 08.11.2021 si pana la data de 29.11.2021, ora 15: 00, la sediul 

D.A.S. Roman, Biroul resurse umane, salarizare, juridic, str. Alexandru cel Bun, nr. 3 si 

va cuprinde urmatoarele documente: 

- Copia actului de identitate; 

- Copia carnetului de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse 

umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza; 

- Copii ale rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale din 

ultimii 2 ani; 

- Adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii 

situatiei disciplinare a functionarului public, in  care se mentioneaza expres daca 

situatia acestuia i-a fost aplicat o sanctiune disciplinara, care sa nu fi fost radiata, 

- Formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Copiile actelor prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se 

certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in 

copii legalizat. 

Examenul consta in 3 etape: 

1. Selectia dosarelor; 

2. Proba scrisa; 

3. Proba interviu. 

 

  Selectia dosarelor de inscriere se face in termen de maximum cinci zile lucratoare de la 

data expirarii termenului de depunere a dosarelor, respectiv pana la data de 07.12.2021. 

 

    Concursul se va desfasura in data de 08.12.2021, ora 10:00, proba scrisa, la sediul 

D.A.S. Roman, str. Alexandru cel Bun, nr. 3. Interviul se va sustine, de regula, in termen 

de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. 

 

     Anuntul de examen este afisat pe pagina de internet a Primariei Roman, sectiunea 

 “ Cariera”  si la avizierul D.A.S. Roman, str. Alexandru cel bun, nr. 3. 



 

   Date de contact: Biroul resurse umane, salarizare, juridic, str. Alexandru cel Bun, nr. 3, 

telefon: 0233/744771. 

 

  
                                                                    
            Director executiv,                                              Biroul  resurse umane, salarizare,juridic 

               Sorina Vieru                                                      insp. I principal  Vasilica Ana Maria 


