
                            

MUNICIPIUL DEVA
CONSILIUL LOCAL DEVA

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA DEVA
SERVICIUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV

COMPARTIMENT RESURSE UMANE
Deva, Str.I.L.Caragiale, nr.4

Email: dasdeva@primariadeva.ro ; dasdeva_hd@yahoo.com 
TEL. : 0254.218.030  / FAX: 0254.218.030

Nr.   4723/ 05.03.2018

COMUNICAT

Vă facem cunoscut că în data de 15 martie 2018, ora 14,00 la sediul Primariei municipiului

Deva  se  va  desfășura  proba  scrisă  la  examenul  de  testare  profesionala  organizat  pentru  ocuparea

posturilor vacante supuse reorganizarii din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public

cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

Perioada de depunere a cererilor de inscriere la examen, bibliografia, conditiile de participare la

examen, precum si locul, data si ora desfasurarii examenului sunt stabilite prin Anexele la Dispozitia

nr.  134/2018  a  Directorului  executiv  al  Directiei  de  Asistenta  Sociala  Deva  atasate  prezentului

comunicat.

                                                            
DIRECTOR EXECUTIV,     SEF SERVICIU,           
 IVAN ELENA MARIA                                    BODREAN CRISTINA       

COMPARTIMENT RESURSE UMANE,
POENAR RAMONA CRISTINA

mailto:dasdeva@primariadeva.ro
mailto:dasdeva_hd@yahoo.com


                                                                          ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL  DEVA
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA DEVA

DIRECTOR EXECUTIV

  Anexa nr. 2  la Dispozitia nr.134 / 2018

Data și locul susținerii examenului, calendarul examenului de testare profesionala
organizat pentru ocuparea posturilor vacante supuse reorganizarii din cadrul

compartimentelor  Directiei de asistenta sociala Deva

Examenul de testare profesionala  se desfășoară la sediul Primariei municipiului Deva

conform  următorului calendar, cu respectarea dispoziţiilor  Regulamentului de organizare şi

desfăşurare a exemenului de testare profesională pentru persoanele ale căror posturi sunt

supuse reorganizării  la nivelul Directiei  de asistenta sociala Deva, aprobat prin  Hotărârea

Consiliului Local Deva nr. 57 / 2018 :

a) afisare anunt : 05.03.2018
b) perioada de  depunere a cererilor de inscriere la examen -  06 – 07.03.2018 ;

c) selecția cererilor - în data de 08.03.2018 pana la ora 13,00 ;

d) afisare rezultat selecției cereri – 08.03.2018 ;

e) depunere contestatii  -  09.03.2018 pana la ora 12,00 ; 

f) solutionare contestatii – 09.03.2018, cel târziu pana la ora 16,00 ;

g) sustinere proba scrisa :

- 15.03.2018 - ora 14,00 - functiile publice de executie

h) corectare lucrari – 15.03  - 19.03.2018 ;

i) afisare rezultat proba scrisa – 19.03.2018 pana la ora 16,00 ; 

j) depunere contestatii proba scrisa – 20.03.2018 pana la ora 12,00 ;

k) solutionare/afisare contestatii proba scrisa – 20.03.2018 pana la ora 16,00 ;

l) sustinere interviu (in caz de egalitate) : 21.03.2018 - ora 9,00 ; 

m) rezultate finale – 21.03.2018 pana la ora 16,00  ;

Deva, la 05 martie 2018

 
   DIRECTOR EXECUTIV,                              AVIZAT,
       Ivan Elena Maria                             Consilier juridic
                                                                                                           Bolda Cosmina
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           Anexa nr. 3  la Dispozitia nr. 134/ 2018

BIBLIOGRAFIE
la examenul de testare profesionala organizat pentru functionarii publici ale caror

posturi sunt supuse reorganizarii din cadrul Serviciului evidenta si plata beneficii de
asistenta sociala al Directiei de Asistenta Sociala Deva, serviciu public cu personalitate

juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

1. Legea  nr.  188/1999  privind  Statutul  functionarilor  publici,  republicată**,  cu
modificarile  si  completarile  ulterioare  –  CAP.I  –Dispozitii  generale,  CAP.V –
Drepturi si indatoriri,  Sectiunea  1 – Drepturile functionarilor publici, Sectiunea2
–Indatoririle  functionarilor  publici,  CAP.VIII  –Sanctiuni  disciplinare  si
raspunderea functionarilor publici – Monitorul Oficial nr. 365/2007;

1. Legea nr.7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare-  Monitorul Oficial nr. 525/2007;

2. Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare -
Capitolul II- Sistemul de beneficii de asistenta sociala,  Capitolul VI - Personalul
din sistemul de asistență sociala – Monitorul Oficial nr.905/2011 ;

3. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile
ulterioare – Monitorul Oficial nr.401/2001;

4. Legea  nr.277/2010  privind  alocatia  pentru  sustinerea  familiei,  republicată,  cu
modificarile si completarile ulterioare – Monitorul Oficial nr. 785/2012;

Deva, la 05 martie 2018

 
   DIRECTOR EXECUTIV,                              AVIZAT,
       Ivan Elena Maria                             Consilier juridic
                                                                                                           Bolda Cosmina
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           Anexa nr. 4  la Dispozitia nr. 134/ 2018

BIBLIOGRAFIE
la examenul de testare profesionala organizat pentru functionarii publici ale caror
posturi sunt supuse reorganizarii din cadrul Compartimentului de monitorizare a

asistentilor personali al Directiei de AsistentaSociala Deva, serviciu public cu
personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

1. Legea  nr.  188/1999  privind  Statutul  functionarilor  publici,  republicată**,  cu
modificarile  si  completarile  ulterioare  –  CAP.I  –Dispozitii  generale,  CAP.V –
Drepturi si indatoriri,  Sectiunea  1 – Drepturile functionarilor publici, Sectiunea2
–Indatoririle  functionarilor  publici,  CAP.VIII  –Sanctiuni  disciplinare  si
raspunderea functionarilor publici – Monitorul Oficial nr. 365/2007;

2. Legea nr.7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare-  Monitorul Oficial nr. 525/2007;

3. Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare –
CAP.  IV Măsuri  integrate  de  asistenţă  socială  ,  SECŢIUNEA a  3-a  Asistenţa
socială  a  persoanelor  cu  dizabilităţi,  SECŢIUNEA a  4-a  Asistenţa  socială  a
persoanelor vârstnice - Monitorul Oficial 905/2011;

4. Legea  nr.448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu
handicap,republicată,  cu modificarile si completarile ulterioare – Capitolul II –
Drepturile persoanelor cu handicap – Monitorul Oficial nr. 1/2008;

5. ORDIN  nr.1.985/1.305/5.805/2016 privind  aprobarea  metodologiei  pentru
evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în
grad  de  handicap,  a  orientării  şcolare  şi  profesionale  a  copiilor  cu  cerinţe
educaţionale  speciale,  precum şi  în  vederea  abilitării  şi  reabilitării  copiilor  cu
dizabilităţi  şi/sau  cerinţe  educaţionale  special  –  CAP.  III   Colaborarea
interinstituţională şi managementul de caz pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau CES -
SECŢIUNEA 1-  Identificarea şi evaluarea iniţială a cazurilor, SECŢIUNEA a 2-a
Evaluarea complexă a copilului cu dizabilităţi şi/sau CES în context familial şi
comunitar ( art.21 pana la art.26 ) -  MONITORUL OFICIAL nr. 1.019/2016

Deva, la 05 martie 2018

   DIRECTOR EXECUTIV,                              AVIZAT,
       Ivan Elena Maria                             Consilier juridic
                                                                                                           Bolda Cosmina
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           Anexa nr. 5  la Dispozitia nr. 134/ 2018

BIBLIOGRAFIE
la examenul de testare profesionala organizat pentru functionarii publici ale caror

posturi sunt supuse reorganizarii din cadrul Compartimentului strategii, programe,
proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu asociatiile si fundatiile al Directiei

de AsistentaSociala Deva, serviciu public cu personalitate juridica, subordonat
Consiliului Local al Municipiului Deva

1. Legea  nr.  188/1999  privind  Statutul  functionarilor  publici,  republicată**,  cu
modificarile  si  completarile  ulterioare  –  CAP.I  –Dispozitii  generale,  CAP.V –
Drepturi si indatoriri,  Sectiunea  1 – Drepturile functionarilor publici, Sectiunea2
–Indatoririle  functionarilor  publici,  CAP.VIII  –Sanctiuni  disciplinare  si
raspunderea functionarilor publici – Monitorul Oficial nr. 365/2007;

2. Legea nr.7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare -  Monitorul Oficial nr. 525/2007;

3. Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare –
Capitolul  III -Sistemul de servicii sociale Sectiunea 1 - Definirea și clasificarea
serviciilor sociale; Sectiunea a 2-a - Beneficiarii și furnizorii de servicii sociale –
Monitorul Oficial 905/2011;

4. Ordin  nr.400/2015  pentru  aprobarea  Codului  controlului  intern  managerial  al
entităţilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare – de la Art.1 pana la
Art.10 ;  Anexa 1 – Codul controlului intern managerial al  entitatilor publice –
pct.1, pct.2, pct.3 - MonitorulOficial nr.444/2015;

5. Ordonanta  nr.  26/2000  cu  privire  la  asociaţii  şi  fundaţii(*actualizată*),  cu
modificarile si completarile ulterioare – CAP.I, CAP.VI , CAP.VIII -  Monitorul
Oficial nr.39 / 2000 

Deva, la 05 martie 2018
 
   DIRECTOR EXECUTIV,                              AVIZAT,
       Ivan Elena Maria                             Consilier juridic
                                                                                                           Bolda Cosmina
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Anexa nr. 6  la Dispozitia nr. 134/ 2018

Condiţii specifice de participare la examenul de testare profesionala  organizat pentru
ocuparea posturilor vacante supuse reorganizarii din cadrul compartimentelor

Directiei de asistenta sociala Deva

     La testarea profesionala organizata pot participa, potrivit art.100 alin. 3 din Legea nr.188/1999, doar
persoanele care anterior reorganizarii au facut parte din Compartimentul prevenirea excluziunii sociale,
Compartimentul  asistenta  speciala  si  protectia  copilului  si  Compartimentul  programe  sociale,
parteneriate,  achizitii  publice al  Directiei  de  asistenta  sociala  Deva  si  care  indeplinesc  cumulativ
următoarele condiţii specifice, cu respectarea clasei și gradului profesional:

Pentru functiile publice de executie
Nr.
crt.

Functia, gradul
profesional

Compartiment Studii Cunoștințe
calculator 

Perfectionari
/specializări 

1 Consilier, clasa I, 
grad superior

Serviciul evidenta 
si plata beneficii de 
asistenta sociala

studii superioare 
absolvite cu diploma 
de licenta sau 
echivalenta

- cursuri de 
perfectionare in 
asistenta sociala

2 Consilier, clasa I, 
grad superior

Serviciul evidenta 
si plata beneficii de 
asistenta sociala

studii superioare 
absolvite cu diploma 
de licenta sau 
echivalenta

- cursuri de
perfectionare in
asistenta sociala

3 Consilier, clasa I, 
grad superior

Serviciul evidenta 
si plata beneficii de 
asistenta sociala

studii superioare 
absolvite cu diploma 
de licenta sau 
echivalenta

- cursuri de
perfectionare in
asistenta sociala

4 Consilier, clasa I, 
grad superior

Serviciul evidenta 
si plata beneficii de 
asistenta sociala

studii superioare 
absolvite cu diploma 
de licenta sau 
echivalenta

- cursuri de
perfectionare in
asistenta sociala

5 Consilier, clasa I, 
grad principal

Serviciul evidenta si 
plata beneficii de 
asistenta sociala

studii superioare 
absolvite cu diploma 
de licenta sau 
echivalenta

- -

6 Consilier, clasa I, 
grad superior

Compartimentul de 
monitorizare a 
asistentilor personali

studii superioare 
absolvite cu diploma 
de licenta sau 
echivalenta

- cursuri de
perfectionare in
asistenta sociala

7 Consilier, clasa I, 
grad superior

Compartimentul de 
monitorizare a 
asistentilor personali

studii superioare 
absolvite cu diploma 
de licenta sau 
echivalenta

- cursuri de
perfectionare in
asistenta sociala

8 Consilier, clasa I, 
grad principal

Compartimentul de 
monitorizare a 
asistentilor personali

studii superioare 
absolvite cu diploma 
de licenta sau 
echivalenta 

- -

 



9 Consilier, clasa I, 
grad superior

Compartimentului 
strategii, programe, 
proiecte in domeniul 
asistentei sociale si 
relatia cu asociatiile si 
fundatiile

studii superioare 
absolvite cu 
diploma de licenta 
sau echivalenta in 
specializarea Drept
sau in specializarea
Administratie 
publica

 curs de 
perfectionar
e – Operare 
PC

-

Condițiile  specifice  pentru  ocuparea  posturilor  de  mai  sus  sunt  stabilite  prin  fișa
postului, pentru fiecare post în parte .

Deva, la 05 martie 2018

   DIRECTOR EXECUTIV,                              AVIZAT,
       Ivan Elena Maria                             Consilier juridic
                                                                                                           Bolda Cosmina
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