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ANUNŢ

D irecţia G enerală de A sistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tim iş, cu sediul în Timişoara, 

P-ţa Regina M aria nr. 3, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de 

execuţie vacante de la:

Serviciul M anagem ent de Caz pentru Copil -  Zona II:

- inspector, clasa I, gradul asistent (1 post) şi inspector, clasa I, gradul superior (3 posturi) - 

condiţii:

a) trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici republicată;

b) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea asistenţă socială;

c) 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice pentru gradul asistent, 

respective 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice pentru gradul 

superior.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

a) Concursul se organizează la sediul D.G.A.S.P.C. Timiş, astfel:

• proba scrisă, în data de 04.12.2018, ora IO00;

• proba de interviu, în data de 07.12.2018, ora IO00.

b) Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în perioada #2-24.11.2018 la secretariatul 

comisiei (D.G.A.S.P.C. Timiş, P-ţa Regina Maria nr. 3 - Serviciul Resurse Umane, Organizare şi 

Salarizare).

c) Bibliografia şi relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, pe www.dgaspctm.ro, 

telefon 0256-490281/494030 -  interior 192, e-mail: sruos.dgaspctm@yahoo.com, persoană de contact -  

Marian Gianina -  inspector, clasa I, gradul asistent.
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