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A N U N Ţ 
 
              Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, şos. Alexandriei, nr.7-9, în baza prevderilor 
H.G.R. nr. 286 / 2011,  cu modificările şi completările ulterioare, 
organizează concurs în data de 21 iulie 2022, orele 11,00 – proba scrisă 
şi în data de 26 iulie 2022, orele 11,00 – interviul, la sediul instituţiei, 
pentru ocuparea unui post contractual de execuţie temporar vacant de 
asistent social principal, post în cadrul Compartimentului Adopții și 
Postadopții.  
          Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții: 
     I. Condiţii generale: 
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 reabilitare. 
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II. Condiţii specifice: 
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în 
specializarea asistență socială; 
- aviz de exercitare a profesiei – treapta de competență principal, emis de 
Colegiul Național al Asistenților Sociali din România; 
- vechimea în specialitatea studiilor: 6 ani 
 
        În vederea participării la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data afișării anunțului, respectiv până în data de 12 iulie 2022 orele 16.30 
candidații pot depune dosar de înscriere la concurs la sediul instituției din 
Giurgiu, șos Alexandriei, nr 7-9 la Compartimentul Managementul 
Resurselor umane. 
 Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente: 
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; 
h) certificat de integritate comportamentală. 
    Rezultatul selectării dosarelor de înscriere se afişează cu 
menţiunea "admis" sau "respins", însoţită, după caz, de motivul 
respingerii, la sediul instituţiei până la data de 14.07.2022, orele 14,00. 
Rezultatele pentru fiecare probă se afişează în maximum o zi lucrătoare 
de la susţinerea acestora. 
       Relaţii suplimentare  se pot obţine la sediul instituţiei sau la numărul 
de telefon 0246 / 214011 – Compartimentul managementul resurselor 
umane                                                                                                                                                                                      
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1. Hotărârea de Guvern nr. 797/2017, privind aprobarea Regulamentului – cadru de 
organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului, republicată, cu modificărileși completările ulterioare - Anexa nr. 1; 
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ale personalului  contractual din administrația publică, precum și răspunderea 
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adopției, cu modificările și completările ulterioare. 
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metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind 
serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private 
române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de 
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