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ANUNT 

In temeiul prevederilor art. 618 alin. (3) teza 1 din O.U.G. nr.5712019, 
privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 61112008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
şi dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BREZOI 

cu sediul în oraşul Brezoi, str.Lotrului, nr.2, judeţul Vâlcea organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante, 
de director executiv din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului oraşului Brezoi. 

Durata normala a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 
ore/săptămână, perioada nedeterminata. 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului : 
-proba scrisă în data de 23.08.2022, ora 10.00, la sediul instituţiei, din oraşul 
Brezoi, str.Lotrului, nr.2, jud. Vâlcea; 
- interviul- data şi ora vor fi anunţate odată cu afişarea rezultatelor la proba 
scrisă, conform art.56 din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Dosarele de înscriere se depun, în termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet, la sediul instituţiei, din oraşul Brezoi, 
str.Lotrului, nr.2, jud. Vâlcea, în perioada 22.07.2022- 10.08.2022, inclusiv. 



Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în 
perioada 11.08.2022- 18.08.2022 şi rezultatul acesteia se va afişa Ia sediul 
instituţiei şi pe pagina de internet. 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs, 
doamna Chirtoc Maria, referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul 
Compartimentului Resurse Umane: telefon/fax 0250778240 şi e-mail 
brezoi@vl.e-adm.ro. 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU 
OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTĂ 

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art.465 alin 
(1)din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu excepţia condiţiei de 
atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică; 
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul 

dintre domeniile 
a) asistenţă socială sau sociologie; 
b) psihologie sau ştiinţe ale educaţiei; 
c) drept; 
d) ştiinţe administrative; 
e) sănătate; 
f) economie sau management, finanţe, contabilitate. 

-să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei 
publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau 
cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
-vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice- minimum 7 ani. 
-pot participa la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de 

director executiv şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de 
lungă durată în alte domenii decât cele mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de 
masterat în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice (în conformitate cu art. 13 alin. (2) şi (3) din 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială 
organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor din 08.11.2017 
- Hotararea 797/2017) 



Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii 
publice de execuţie vacante 

l) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008; Formularul 
de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor, din oficiu, prin 
publicare pe pagina de internet în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate 
publicităţii concursului, precum şi la sediul instituţiei, în locul special amenajat 
pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric; 
2) curriculum vitae, modelul comun european; 
3) copia actului de identitate; 
4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 
efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 
5) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru 
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor 
solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei. 
Adeverinţele care au alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 
611/2008, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi 
din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, 
nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al 
desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în 
specialitatea studiilor; 
6) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 
candidatului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al 
ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare 
rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia 
certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii. 
7) cazierul judiciar; Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria 
răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a 
solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea 
sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 
originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu 
de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ 
de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs 
preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, 
extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel 
instituţional. 



8) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din 
formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al 
Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

Actele mai sus menţionate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoţite 
de documente originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de 
către secretarul comisiei de concurs. 

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta 
comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, 
propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii 
probelor de concurs. 

Bibliografie 
1. Bibliografia pentru postul de Director Executiv din cadrul Direcţiei de 

Asistenţă Socială 

!.Constituţia României, republicată; 
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
6. Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
7. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată; 
8. Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap; 
9. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată; 
10. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, 
republicată; 
11. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată; 



12. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 ; 

13. Hotărâ.rea Guvernului nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie 
socială pentru consumatorul vulnerabil de energie; 
14. Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 
15. Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 
487/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
16. Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie; 
17. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată; 
18. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1111201 O privind concediul şi 
indemnizaţia lunară. pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
19. Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/201 O privind 
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. 

*Candidaţii vor avea în vedere, Ia studierea actelor normative din bibliografia 
stabilită în vederea sustinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi 
completările acestora. 

ATRIBUŢIILE PREVĂZUTE ÎN FIŞA POSTULUI 

asigură conducerea Directiei de Asistenta Sociala a Orasului Brezoi 
şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi 

. 
rev1n. 
reprezinta Direcţia de Asistenta Sociala a orasului Brezoi, în 

relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi 
juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. 
elaborează şi supune aprobării consiliului local proiectul strategiei 

de dezvoltare a serviciilor sociale si al planului anual de acţiune; 

- elaborează şi implementează proiecte care au ca scop îmbunătăţirea 

activităţii de asistenţă socială; 

- asigura respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării 

serviciilor sociale; 



- intoctneste rapoartele de activitate privind serviciile sociale; 
- intoctneste rapoarte privind stadiul ilnplen1entării strategiei de 

dezvoltare a serviciilor sociale şi propunerile de tnăsuri pentru 
îmbunătăţire a activităţii; 

- controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei de Asistenta 
sociala a Orasului Brezoi si participarea la cmnpaniile de informare 
si sensibilizare a populatiei cu privire la modalitatile de a se implica 
in comunitate; 
planifica, coordoneza şi administreaza activitatile Directiei de 

Asistenta Sociala a Orasului Brezoi, respectiv serviciile socaiale 
infintate conform HOTĂRÂRE Nr.867 /2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor
cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

- colaborează cu serviciile publice şi cu instituţiile care au 
responsabilităţi în domeniul asistentei sociale, precutn şi cu 
reprezentanţii societăţii civile implicaţi în derularea programelor de 
asistenţă socială; 
dezvoltă planuri de servicii sociale la nivelul orasului Brezoi cu 

implicarea tuturor instituţiilor şi factorilor care lucrează sau pot 
influenţa asistenta şi protecţia socială; 

- pastreaza confidentialitatea datelor personale cu care vine in contact 
conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date; 

- îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege . 


