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CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ 

Direcţia Generală de Asistentă Socială si Protecţia Copilului 
P-ţa Regina Maria nr.3, 300004 Timişoara 

Tel.: 0256-490281 Fax: 0256-407066 
E-mail: dqaspctm@amail.com 

Web: www.dqaspctm.ro 
Cod operator: 20436

ANUNŢ

D irec ţia  G en era lă  de A sis ten ţă  S ocia lă  şi P ro tec ţia  C o p ilu lu i T im iş, cu sed iu l în 

T im işoara , P -ţa  R eg in a  M a ria  nr. 3, o rg an izează  co ncu rs de rec ru ta re  pen tru  ocuparea  

funcţiei pu b lice  de ex ecu ţie  v acan te  de la:

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi:

- Inspector, clasa I, gradul superior (1 post) - condiţii:

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

funcţionarilor publici republicată;

b) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu licenţă în specializarea asistenţă socială, 

sociologie;

c) 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

d) cunoştinţe de operare pe calculator -  nivel avansat -  dovedite prin diplomă, atestat, certificat, 

etc.
VCondiţiile de desfăşurare a concursului:

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

• proba scrisă, în data de 28.09.2016, ora IO00;

• proba de interviu, în data de 03.10.2016, ora IO00.

b) Dosarele de înscriere a candidaţiilor la concurs se depun în perioada 26.08-14.09.2016 

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. sau la telefon 0256-490281/494030 -  interior 192.
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