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ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL 

pentru 1 post în afara organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Giurgiu pentru desfășurarea activităților pentru implementarea proiectului ”Servicii 

integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale”, cod 

PN4052, finanțat din Granturile Norvegiene 2014-2021 prin ”Programul Dezvoltare locală, 

reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” derulat de Fondul Român pentru 

Dezvoltare Socială 

1. Informații generale: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, 

în calitate de Promotor de proiect, în parteneriat cu Fundația Estuar și Asociația Four Change, 

implementează proiectul ”Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru 

dezvoltarea comunităților locale”, cod PN4052, finanțat din Granturile Norvegiene 2014-2021 

prin ”Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” derulat 

de Fondul Român pentru Dezvoltare Socială, pe o perioadă de 30 de luni, conform contract 

finanțare 9/10.08.2021/N. 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui pachet complex de servicii sociale de 

calitate adaptat nevoilor reale ale beneficiarilor, care include măsuri de dezvoltare locală în 

domenii precum educație, ocupare, asistență socială, locuire și antidiscriminare, de care să 

beneficieze 1265 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile din 8 comunități din județele 

Giurgiu și Prahova. 

2.Obiectul anunțului de selecție: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Giurgiu demarează procedura de recrutare și selecție a personalului angajat pe bază de contract 

individual de muncă, pe durată determinată, pentru 1 post înființat în afara organigramei, după 

cum urmează: 

- expert identificare, recrutare și menținere grup țintă (3ore/zi) pentru 27 luni. 

3. Atribuții principale și responsabilități ale postului: 

- Se deplasează pe raza unităților administrativ-teritoriale din județul Giurgiu implicate în 

proiect și identifică persoanele din grupul țintă conform cererii de finanțare; 

- Promovează proiectul în rândul comunității; 

- Contactează direct grupul țintă identificat și transmite informații cu privire la activitățile 

specifice, criterii de eligibilitate, condiții de acces, criterii de selecție, modalitate de 

 

http://www.dgaspcgr.ro/theme/main.php
http://www.dgaspcgr.ro/theme/main.php
http://www.dgaspcgr.ro/theme/main.php
http://www.dgaspcgr.ro/theme/main.php


   
Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 
Granturile Norvegiene 2014-2021 

Program: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor 

Proiect: ”Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale” 

Cod proiect: PN4052 

Promotor de proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu 

Parteneri de proiect:  Fundația Estuar 

   Asociația Four Change 

Contract de finanțare: 9/10.08.2021/N 

 
 
 

 
 

2 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
ŞI  PROTECŢIA COPILULUI GIURGIU 

  
 

 

 transmiterea documentelor; 

- Stabilește contacte și menține legătura cu persoanele incluse în grupul țintă; 

- Solicită documentele necesare înscrierii în program, verifică eligibilitatea, întocmește 

dosarele de grup țintă, facilitează intrarea grupului țintă în program; 

- Sprijină participanții în completarea formularelor de grup țintă; 

- Realizează și gestionează baza de date a grupului țintă; 

- Semnalează orice disfuncționalități Coordonatorului identificare, recrutare și menținere grup 

țintă și propune soluții pentru remedierea unor astfel de situații; 

- Răspunde de executarea corectă a sarcinilor conform fișei postului și de respectarea 

termenelor de executare a operațiunilor desfășurate;  

- Răspunde de completarea lunară a raportului de activitate și fișei de pontaj aferente propriei 

activități;  

- Răspunde de calitatea și eficiența activității proprii;  

- Respectă și își însușește prevederile legislative din domeniul său de activitate;  

- Răspunde de veridicitatea și corectitudinea rapoartelor întocmite; 

- Răspunde de păstrarea confidențialității datelor și informațiilor la care are acces.  

 

4. Condiții generale și specifice pentru ocuparea postului: 

4.1. Condiții generale: 

a) cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și reședința în România;  

b) cunoașterea limbii române, scris și vorbit; 

c) vârsta minimă de angajare reglementată de prevederile legale;  

d) capacitate de exercițiu deplină;  

e)stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de 

medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;  

f) îndeplinirea condițiilor de studii prevăzute în anunțul selecției;  

g) îndeplinirea condițiilor de vechime/experiență în domeniul de activitate menționat în anunț;  

h) nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra  

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

justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-

ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;  

i) îndeplinirea altor condiții în funcție de specificului proiectului;  

j) acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost 

colectate. 

4.2. Condiții specifice: 

a. Educație: absolvent studii superioare, cu diplomă de licență , profil științe sociale 
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b. Experiență:  - experiență în lucrul cu grupuri vulnerabile 

c. Limbi străine: nu este cazul  

d. Cunoștințe operare PC: bune cunoștințe operare PC (MS Office, Outlook, Internet)  

e. Aptitudini necesare: bune abilități de comunicare, relaționare și organizare 

 

5. Conținut dosar de înscriere candidatură:  

a) cerere de înscriere – formular anexa 1;  

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

c) CV, datat și semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care să se menționeze 

proiectul și postul vizat de candidat (CV -ul conține obligatoriu date de contact valide: adresa 

de e-mail și număr de telefon mobil);  

d) copii ale actelor de studii (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul 

documentelor de către secretarul comisiei);  

e) adeverințe/diplome/certificate în original care atesta efectuarea unor specializări (originalele 

sunt necesare pentru certificare);  

f) documente justificative care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, 

respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. 

adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fișe de 

post, acte administrative de numire în echipele de implementare/management în cadrul unor 

proiecte etc .). Originalele sunt necesare pentru certificare;  

g) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care  

să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; cazierul judiciar se va prezenta 

obligatoriu de către candidatul desemnat câștigător într-un termen de 10 zile lucrătoare de la 

publicarea rezultatului final al procesului de recrutare și selecție;  

h) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării procedurii de recrutare și selecție, de către medicul de familie al 

candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;  

i) declarație de disponibilitate privind timpul alocat – anexa 2.  

j) împuternicire pentru depunerea documentelor în numele candidatului și declarație pe propria 

răspundere a împuternicitului – anexa 3  

k) declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al fostei Securități sau colaborator al 

acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (Sunt exceptate de la obligația de a face 

declarația pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator  
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al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani). – 

Anexa 4  

l) opis al documentelor care constituie dosarul de recrutare și selecție, cu indicarea numerelor 

de pagini al fiecărui document, conform anexei 5 

Documentele doveditoare ale identității, studiilor și experienței/expertizei declarate în CV 

(copii ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare) se prezintă 

însoțite de documentele originale și se depun certificate pentru conformitate cu originalul sau 

în copii legalizate. Documentele originale se utilizează numai la primirea dosarului, de către 

secretarul comisiei, în vederea verificării conformității copiilor prezentate. Acestea se 

înmânează posesorului imediat ce s-a efectuat verificarea, fiind interzisă reținerea lor, 

indiferent de motiv. Anexele 1, 2, 3, 4 și 5 vor fi puse la dispoziție candidaților de către 

secretarul comisiei și sunt disponibile și pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Giurgiu, secțiunea http://www.dgaspcgr.ro/theme/article. php?article=projects/ 

 

Actele de identitate vor fi prezentate în ziua susținerii interviului și în original, de către 

candidații admiși la selecția dosarelor, sub sancțiunea excluderii de la participarea la interviu. 

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate 

candidaților, depunerea acestora la altă adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul 

limită precizat atrag automat excluderea / respingerea dosarului candidatului. 

 

6. Modalitatea de recrutare și selecție: 

Recrutarea și selecția persoanelor care își desfășoară activitatea în proiect se realizează în două 

etape succesive, după cum urmează:  

Etapa 1 – verificarea și analiza dosarelor depuse de către candidați  

Etapa 2 – interviul candidaților declarați admiși după analizarea dosarelor  

Candidații care îndeplinesc condițiile generale și specifice de selecție sunt invitați să participe  

la derularea interviului, în vederea verificării cunoștințelor și aptitudinilor specifice postului 

vizat. Interviul se realizează în baza unui plan de interviu completat de comisia de recrutare și 

selecție și având ca reper bibliografia propusă de coordonatorul de proiect. Se vor urmări ca 

factori de evaluare: abilitățile de comunicare, capacitatea de analiză și sinteză, abilitățile 

impuse de funcție, motivația candidatului, comportamentul în situațiile de criză, fiecare factor 

putând fi notat cu maxim 100 de puncte. Punctajul final este calculat ca medie aritmetică a 

punctajelor obținute pentru fiecare factor de evaluare, iar promovarea interviului se realizează 

prin obținerea unui punctaj minim de 60 de puncte. 

În cadrul probei de interviu, fiecare membru al comisiei de recrutare și selecție are dreptul de 

a formula și adresa întrebări candidaților, în conformitate cu principiile care guvernează 

procedura de recrutare și selecție aprobată la nivelul instituției. Întrebările și răspunsurile vor 

fi consemnate în scris de secretarul comisiei. 
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Rezultatele obținute de candidați după fiecare etapă se afișează/publică la sediul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu și site-ul instituției secțiunea 

http://www.dgaspcgr.ro/theme/article. php?article=projects/, conform calendarului procedurii. 

Candidații pot formula contestații cu privire la rezultatele obținute în fiecare etapă în termen 

de o zi lucrătoare de la afișarea/publicarea acestora. 

 

7. Calendarul procedurii de recrutare și selecție: 
 

Nr.crt. Etapa Data/perioada Locul desfășurării 

1. Afișare anunț de recrutare și selecție 

personal pe site-ul DGASPC Giurgiu 

și la avizierul de la sediul DGASPC 

Giurgiu 

21.10.2021 http://www.dgaspcgr.ro/theme/article. 

php?article=projects/ 

Sediul DGASPC Giurgiu, mun. 

Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7-9, 

județ Giurgiu 

2. Depunerea dosarelor candidaților 21.10.2021- 

03.11.2021 

Sediul DGASPC Giurgiu, mun. 

Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7-9, 

județ Giurgiu 

3. Evaluarea și selecția dosarelor 

candidaților și afișarea rezultatelor 

pe site-ul DGASPC Giurgiu și la 

avizierul de la sediul DGASPC 

Giurgiu 

04-05.11.2021, 

orele 16.00 

http://www.dgaspcgr.ro/theme/article. 

php?article=projects/ 

Sediul DGASPC Giurgiu, mun. 

Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7-9, 

județ Giurgiu 

4. Depunerea contestațiilor la etapa de 

evaluare și selecție dosare 

08.11.2021, orele 

16.00 

e-mail: dgaspcgr@yahoo.com 

Sediul DGASPC Giurgiu, mun. 

Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7-9, 

județ Giurgiu 

5. Soluționarea contestațiilor și 

afișarea/publicarea pe site-ul 

DGASPC Giurgiu și la avizierul de 

la sediul DGASPC Giurgiu 

09.11.2021, orele 

16.00 

http://www.dgaspcgr.ro/theme/article. 

php?article=projects/ 

Sediul DGASPC Giurgiu, mun. 

Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7-9, 

județ Giurgiu 

6. Desfășurarea interviului 10.11.2021 Sediul DGASPC Giurgiu, mun. 

Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7-9, 

județ Giurgiu 

7. Afișarea/publicarea pe site-ul 

DGASPC Giurgiu și la avizierul de 

la sediul DGASPC Giurgiu a 

rezultatelor interviului 

11.11.2021, orele 

16.00 

http://www.dgaspcgr.ro/theme/article. 

php?article=projects/ 

Sediul DGASPC Giurgiu, mun. 

Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7-9, 

județ Giurgiu 

8. Depunerea contestațiilor cu privire la 

rezultatele interviului 

12.11.2021, orele 

16.00 

e-mail: dgaspcgr@yahoo.com 
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Sediul DGASPC Giurgiu, mun. 

Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7-9, 

județ Giurgiu 

9. Soluționarea contestațiilor și 

afișarea/publicarea pe site-ul 

DGASPC Giurgiu și la avizierul de 

la sediul DGASPC Giurgiu 

15.11.2021, orele 

16.00 

http://www.dgaspcgr.ro/theme/article. 

php?article=projects/ 

Sediul DGASPC Giurgiu, mun. 

Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7-9, 

județ Giurgiu 

10. Afișarea/*publicarea pe publicarea 

pe site-ul DGASPC Giurgiu și la 

avizierul de la sediul DGASPC 

Giurgiu a rezultatelor finale ale 

procedurii de recrutare și selecție 

16.11.2021, orele 

16.00 

http://www.dgaspcgr.ro/theme/article. 

php?article=projects/ 

Sediul DGASPC Giurgiu, mun. 

Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7-9, 

județ Giurgiu 

 

Accesul candidaților în instituție este permis cu respectarea Planului de măsuri pentru 

prevenirea răspândirii infecției cu Covid-19, care trebuie implementat pe durata procedurii de 

recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor înființate în afara organigramei Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, în cadrul proiectului ”Servicii 

integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale”. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

DANIELA RUSE 

 

 

 

 

 

     Coordonator de proiect, 

Paraschivescu Constanța Ioana 

 

 

Președinte comisia de recrutare și selecție, 

      Andronache Manuela  
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