
 

SERVICIUL RESURSE UMANE, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 

                 

                  

 
 

ANUNT 
 

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad 

organizeaza concurs de recrutare  in data de 27.12.2017 – proba scrisa, ora 1000 

respectiv 29.12.2017 – proba de interviu, ora 1300 , in vederea ocuparii unor functii 

publice de executie vacante: 

  

1. Inspector clasa I, grad profesional superior (studii S) in cadrul 

Serviciul Monitorizare si Control Servicii Sociale pentru Persoane 

Vulnerabile Social, studii superioare (IdPost:281359) 

 

a) Conditii specifice: 

o studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii 

superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in urmatoarele specializari: 

• asistenta sociala din cadrul domeniul de licenta asistenta 

sociala; 

• psihologie din cadrul domeniului de licenta psihologie;  

• psihopedagogie speciala din cadrul domeniului de licenta stiinte 

ale educatiei; 

o vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice 

de minim 9 ani.  

 

b) Bibliografie: 
o Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  (republicata) cu modificarile 

si completarile urmatoare; 

o Legea nr 7/2004  privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, (republicată) cu 

modificarile si completarile urmatoare; 

o Legea nr. 292/2011 – Legea Asistentei sociale; 

o Legea nr. 448/2006 (republicata si actualizata) privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap; 

o Hotararea nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal  si ANEXA Nr. 1; 

JUDEŢUL ARAD 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 
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c) Atributiile postului: 
o Monitorizeaza, controleaza , indruma si verifica activitatea centrului residential care a fost 

desemnat si notificat in procesul verbal nr. 381/13.06.2016, in conformitate cu Legea nr. 

448/2006 republicata si actualizata; 

o Respecta atributiile si responsabilitatile privind activitatea profesionala in cadrul 

serviciului; 

o Respecta relatiile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduita in relatiile 

cu ceilalti membri ai colectivului de munca; 

o Asigura consilierea vocationala a beneficiarilor, astfel incat acestia sa ia singuri deciziile 

legate de cariera proprie, sa participle la propriul proces de dezvoltare profesionala; 

o Sprijina beneficiarii in vederea mentinerii unei atitudini pozitive , autonomie in luarea 

deciziilor; 

o  Contribuie la intocmirea profilului profesional al beneficiarilor pentru crearea unei 

imagini asupra tuturor aspectelor referitoare la abilitatile deprinderile, punctele tari si slabe 

care conduc la intocmirea unui profil detaliat cu privire la aspectele de angajare in munca; 

o  Ofera sprijin persoanelor vulnerabile social in definirea obiectivelor profesionale si 

stabilirea etapelor necesare in vederea atingerii acestor obiective in dobandirea tehnicilor 

de cautare si identificare a unui loc de munca; 

o  Identifica elementele pozitive si modul in care acestea pot fi utilizate pentru a imbunatatii 

sansele persoanei de a obtine un loc de munca; 

o  Identifica posibile obstacole in cautarea uni loc de munca si modul in care acestea pot fi 

schimbate de catre beneficiar. 

o Analizeaza orice tip de servicii sau masuri de sprijin pe care le-ar putea contacta 

beneficiarii; 

o Colaboreaza si consiliaza familia persoanelor vulnerabile social in vederea angajarii si 

mentinerii unui loc de munca; 

o Sprijin acordat persoanelor vulnerabile social pentru a-si dezolta abilitatile personale si 

practice, pentru a se folosi de oportunitatile vocationale si ocupationale; 

o Asigura beneficiarilor sansa de a-si dezvolta abilitati de comunicare mai eficienta in 

situatii profesionale, personale si sociale; 

o  Beneficiarii sunt sprijiniti sa dezvolte cunostinte, abilitati si atitudini necesare pentru 

lucrul in echipa in mod eficient; 

o Asista beneficiarii in dezvoltarea unei intelegeri asupra modului de a face fata situatiilor 

dificile si de a-si comunica nevoile intr-o maniera corespunzatoare; 

o  Asista beneficiarii in identificarea activitatilor recreative si a celor legate de sanatate care 

li s-ar ptrivi; 

o Colaboreaza cu AJOFM, ONG-uri, Grup Scolar Arte si Meserii in vedrea calificarii si 

recalificarii persoanelor vulnerabile social; 

o Respecta, conform legii, confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la beneficiar; 

o Colaboreaza cu serviciile din cadrul institutiilor care ofera protectie persoanelor 

vulnerabile socials; 

o  Intomeste formularele utilizate in cadrul serviciului; 

o Participa la intalniri de lucru programate de catre seful ierarhic superior; 

 

 

2. Inspector clasa I, grad profesional principal (studii S) in cadrul 

Serviciului de Evaluare si Consiliere in Situatii de Abuz, Neglijare si 

Violenta Domestica (IdPost:281405): 



 

a) Conditii specifice: 

o studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii 

superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in specializarea asistenta sociala din cadrul domeniului 

de licenta asistenta sociala; 

o vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei 

publice de minim 5 ani.    

 

b) Bibliografie: 
 

 

o Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  (republicata) cu modificarile 

si completarile urmatoare; 

o Legea nr 7/2004  privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, (republicată) cu 

modificarile si completarile urmatoare; 

o Legea 272/2004 republicata si actualizata privind protectia si promovarea drepturilor 

copilului; 

o Hotararea nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal  si ANEXA Nr. 1; 
 

c) Atribuţiile postului: 
o întocmeşte rapoarte pentru copiii ai căror situaţie este semnalată  

o întocmeşte actele necesare pentru dosarul cazului; 

o efectuează munca de consiliere cu copii şi familiile lor în vederea rezolvării situaţiei 

acestora, ţine legătura permanentă cu birourile locale pentru protecţia si asistenta sociala 

din toate primăriile din judeţul Arad, colaborează cu poliţia, medicul de familie, spitalul 

cât şi cu alte persoane implicate în rezolvarea cazului; 

o obţine date legate de identitatea cazului şi a familiei acestuia; 

o colaborează cu psihologul în vederea obţinerii de informaţii despre caz; 

o urmăreşte evoluţia, dezvoltarea şi starea de sănătate a copiilor sesizati din sectiile de 

pediatrie; 

o monitorizează cazurile aflate în evidenţa serviciului si care i-au fost repartizate; 

o participă la evaluările cazurilor împreună cu membrii echipei de specialişti; 

o comunică cu şcoala şi cadrele didactice; 

o întocmeşte documentaţia pentru dosar şi pentru instanţa judecătorească, după caz; 

o întocmeşte fişe de evaluare a situatiei cu toate datele cunoscute şi le completează la zi; 

o participă la instruirile de specialitate organizate de D.G.A.S.P.C.; 

o întocmeşte şi completează dosarul cazurilor din evidenta cu toate documentele necesare, 

conform S.M.O.; 

o urmăreşte rezolvarea cazurilor prin discuţii cu familia, copilul, informaţii de la 

Inspectoratul Poliţiei, de la Primării, de la Inspectoratul Şcolar, de la Spitale, de la alte 

Instituţii; 

o întocmeşte rapoartele trimestriale şi anuale; 

o ajută la completarea bazei de date (statistica, cazurilor) respectiv completeazã baza de date, 

care va conţine date complete pentru fiecare copil cu care se lucreazã; 

o intocmeste statistica sesizarilor din unitatile spitalicesti trimestrial si anual; 



o prezintã periodic raportul de activitate şefului de serviciu; 

o are obligaţia să cunoască numerele de telefon ale D.G.A.S.P.C. Arad, şefului de serviciu 

precum şi telefoanele de urgenţă: poliţie, etc. 

o informează şeful de serviciu despre cazurile la care lucrează; 

o efectuează evaluarea iniţială a cazurilor, completând fişa de evaluare a situatiei pentru 

fiecare caz; 

o organizează întâlniri cu echipa de profesionişti în funcţie de situaţia şi natura cazului, care 

vor fi consemnate în procese verbale; 

o efectuează evaluarea detailată a fiecărui caz sesizat 

o întocmeşte dosarul copilului, în vederea instituirii măsurii de protecţie specială şi îl depune 

la secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului/Serviciul juridic-contencios, după caz; 

o susţine în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului cazul copilului pentru care s-a cerut 

instituirea măsurii de protecţie specială; 

o elaborează împreună cu echipa multidisciplinară, planul individualizat de protecţie (PIP) 

pentru copiii ocrotiţi în sistem; 

o asigură şi monitorizează furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru copil şi 

familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil, solicitând periodic 

comunităţilor locale transmiterea de informaţii privind evoluţia cazului; 

o participă trimestrial la întâlniri cu echipa pluridisciplinară în vederea reevaluării, 

progresele înregistrate, în implementarea planului individualizat de protecţie (PIP); 

o întocmirea de rapoarte cu privire la situaţia beneficiarilor, pentru care este responsabil de 

caz; 

o colaborează în timp util şi corespunzător cu specialiştii serviciilor din cadrul 

D.G.A.S.P.C.Arad 

o colaborează cu instituţii, fundaţii, organizaţii pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

oferite copiilor 

o colaborează cu specialiştii din cadrul SPAS şi din comunitate (medic familie, şcoală, 

diferite fundaţii) în vederea monitorizării post reintegrare; 

o elaborează analize, statistici şi documentaţii privind aplicarea şi executarea legislaţiei 

în domeniul protecţiei copilului; 

o participă la instruiri de specialitate organizate în scopul perfecţionării personalului; 

o asigură ducerea la îndeplinire a altor sarcini profesionale stabilite de şeful de serviciu, 

directorul general adjunct şi directorul general al DGASPC Arad. 

 

3. Inspector clasa I, grad profesional asistent (studii S) in cadrul 

Serviciului de Evidenta si Plata Prestatii Sociale (IdPost:281374): 

 

a) Conditii specifice: 

o studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii 

superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta in domeniul de licenta : contabilitate, management sau 

marketing; 

o vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei 

publice de minim 1 an.    

 

 

 

a) Bibliografie: 



o Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  (republicata) cu 

modificarile si completarile urmatoare; 
o Legea nr 7/2004  privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, (republicată) cu 

modificarile si completarile urmatoare; 
o Legea nr. 82/1991 , actualizată. Legea contabilității; 

o Ordinul  nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 

și conducerea contabilitații instituțiilor publice.Planul de conturi pentru instituțiile 

publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia (*actualizat*); 

o Legea nr. 448/2006, actualizată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată; 

o Hotărârea nr. 268/2007, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap; 

o Hotărârea nr. 680/2007 ,actualizată, pentru aprobarea normelor metodologice privind 

modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu 

handicap. 

 

 

b) Atributii: 
o Preia cererile cu documentaţia necesară luării în evidenţă a persoanelor cu handicap în 

vederea acordării drepturilor băneşti şi a facilităţilor cuvenite conform legislaţiei în 

vigoare, iar după verificarea din punct de vedere al corectitudinii şi integralităţii dosarului 

prezentat, îl înregistrează în registrul de intrări al institutiei; 

o Asigură informarea corectă, atât telefonic cât şi la sediul instituţiei, a tuturor persoanelor 

care solicită informaţii privitoare la drepturile stabilite de lege pentru persoanele cu 

handicap; 

o Preia şi analizează documentaţia privind acordarea dreptului la asistent personal şi face 

propunerea de aprobare sau respingere a opţiunii făcute de persoana cu handicap în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru angajarea asistentului personal sau 

acordarea indemnizaţiei de însoţitor; 

o Acordă avizul pentru angajarea asistentului personal sau indemnizaţiei de însoţitor 

persoanelor cu handicap grav; 

o Întocmeşte lista cu dosarele preluate şi predă dosarele  pe baza de semnătură pentru 

punerea în plată 

o Întocmeşte referate distincte în legătura cu obiectul activităţii SEPPS în toate cazurile de 

sistări, repuneri în plată, sesizarea lipsei temeiului legal pentru plăţile efectuate necuvenit 

ca urmare a declaraţiile nereale ale persoanelor cu handicap sau din alte cauze, precum şi 

în toate situaţiile în care constata necesitatea de a se interveni în vederea remedierii unei 

situaţii în legătura cu dosarul persoanei cu handicap; 

o Întocmeşte corespondenţa în vederea rezolvării situaţiei dosarelor persoanelor cu handicap 

pe care le preia şi pentru dosarele aflate în evidenţa DGASPC, în legătura cu domeniul său 

de activitate; 

o Colaborează cu serviciile sociale ale primăriilor în ceea ce priveşte întocmirea anchetelor 

sociale pentru persoanele cu handicap grav ce optează pentru asistent personal sau 

indemnizaţie de însoţitor, cu personalul de specialitate din şcolile speciale şi şcolile 

normale; 

o Eliberează bilete de călătorie şi legitimaţii de transport interurban şi urban persoanelor 

beneficiare aflate în evidenţa DGASPC Arad;  



o Participă la procesul de inventariere a dosarelor persoanelor cu handicap, completează 

dosarele cu documentele noi (prelungiri, acte de identitate noi, etc.) şi ia măsuri de arhivare 

a dosarelor clasate (transferate în alt judeţ, decese, încetarea drepturilor,etc.) 

o Tehnoredactează documentaţia la cererea șefului de serviciu și a directorului general 

adjunct economic; 

o Participă la orice alte lucrări care se ivesc pe parcurs şi duce la îndeplinire alte sarcini 

stabilite de către șeful de serviciu, directorul general adjunct economic şi directorul general 

din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad; 

o Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate, conform normelor 

legale în vigoare și   participă la arhivarea documentelor serviciului; 

o Respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control 

intern/managerial, conform legislației in vigoare. 

 

4. Inspector clasa I grad profesional principal din cadrul Serviciului 

Contabilitate – Salarizare (IdPost:281363: 

a) Conditii specifice: 
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii 

superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta 

in domeniul de licenta: contabilitate; 

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de 

minim 5 ani.   
 

b) Bibliografie: 
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  (republicata) cu modificarile 

si completarile urmatoare; 

• Legea nr 7/2004  privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, (republicată) cu 

modificarile si completarile urmatoare; 

o O.M.F. nr. 1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice Planul de conturi pentru instituţii publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia, publicat în MO nr. 1186/29.12.2005, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

o OMPF nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 

publicat în MO nr. 704 din 20 octombrie 2009;  

o Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, MO nr. 454/18.06.2008; 

o Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în MO 618/18.07.2006 

 

c) Atributiile postului: 
o respecta atributiile si responsabilitatile privind activitatea profesionala in cadrul 

Serviciului Contabilitate-Salarizare; 

o respecta relatiile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduita in relatiile 

cu ceilalti  membrii ai colectivului de munca; 

o sorteaza facturile pe furnizori si centralizeaza facturile pe fiecare centru;  

o intocmeste foi de varsamant si ordine de plata, verifica corectitudinea conturilor pentru 

furnizori, in cazul in care acesta este gresit sau nu este specificat in documente, va solicita 

tertilor transmiterea corecta a contul IBAN deschis in trezorerie sau alte institutii bancare, 

dupa caz; 

o intocmeste registrul de ordine de plata in ordine cronologica in functie de necesitati; 

o verifica borderourile de facturile sosite de la centre; 



o intocmeste ordonantari de plata pentru cheltuieli cu bunuri si servicii, articolele 20.01.03, 

20.01.04, 20.01.08 ; 

o participa la inventarierea anuala a patrimoniului si ori de cate ori este necesar precum si  

la arhivarea documentelor; 

o intocmeste dispozitii de plata/incasare la deconturile de cheltuieli si la notele de 

fundamentare;  

o centralizeaza datele primite si intocmeste statistici sau diverse situatii economice la 

solicitarea Directorului General, Dir. Gen. Adj. Economic, Sefului de Serviciu; 

o participa la procesul de arhivare a documentelor din cadrul aparatului propriu;  

o verifica corectitudinea sumelor din facturile fiscale emise de furnizori si conformitatea 

acestora cu contractele de achizitii publice existente precum si a notelor de fundamentare 

in cazul in care nu exista contracte;  

o verifica calculul facturi-avize si chitante, bonuri, borderouri de achizitii, calculeaza pretul 

pe document pentru toate bonurile achzitionate; 

o calculeaza consumul de combustibil pentru autoturismele din cadrul Aparatului propriu 

al DGASPC Arad; 

o participa la pregatirea raportarilor financiare pentru proiectele in derulare; 

o exercita cu maxima responsabilitate toate lucrarile ce ii revin fiind constienta ca o gresala  

se repercuteaza in toate operatiile urmatoare din sectorul financiar contabil creind 

probleme si influientind negativ intreaga activitate ducand chiar la penalitati; 

 

 

 

Conditiile prevazute de lege conform prevederilor art. 54 din Legea 

nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, (r2) cu 

modificările şi completările ulterioare pentru ocuparea functiilor publice 

vacante sunt : 

1.  cetăţenia română şi domiciliul în România; 

2. cunoasterea limbii române, scris şi vorbit; 

3. vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

4. capacitatea deplină de exerciţiu; 

5. stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care 

candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 

6. sa fie îndeplinite condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia 

publică; 

7. sa fie îndeplinite condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei 

publice;  

8. candidatul nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni 

contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de 

corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, 

infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-

o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice; 

9. candidatul nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat 

contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 

ani;  



10. candidatul nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum 

este definită prin lege. 

 

 Conditii de desfasurare: 

- Concursul va avea loc la sediul DGASPC Arad, in Arad, str. 1 

Decembrie 1918, nr. 14, in data de:  

- 27.12.2017 – proba scrisa, ora 1000 

- 29.12.2017 – proba de interviu, ora 1300 

- Dosarele de concurs se vor depune pana in data de 18.12.2017 la Serviciul 

Resurse Umane, Securitate si Sanatate in Munca din cadrul DGASPC 

Arad, telefon 0257210055, int 119, mail: resurseumane@dgaspc-arad.ro. 

 

 ART. 49  din HOTĂRÂRE nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data 

publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 

candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:    

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;   

b) curriculum vitae, modelul comun european;    

c) copia actului de identitate;   

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 

efectuarea unor specializări şi perfecţionări;   

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul 

administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare 

exercitării funcţiei publice, după caz;   

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator 

pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în 

specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;   

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu 

cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 

candidatului;   

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort 

fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea 

unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă 

suplimentară;   

i) cazierul judiciar;   

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa 

calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

 

  (1^1) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este 

prevăzut în anexa nr. 2D  



 (1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1^1) 

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.  

 (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 

numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 

Ministerul Sănătăţii Publice.     

 (3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate 

sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu 

originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului 

prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite şi în format electronic. 

 (4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) 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. 
 

   

  

 

 

 


