
      

ANUNŢ 

        Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată a unui post vacant funcţie publică de execuţie. 

 

Funcţia publică de execuţie : 

 

 Consilier juridic clasa I grad profesional superior la - Compartimentul Juridic Contencios  

 

    Concursul se va desfăşura la sediul din str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11, Mediaş în 

două etape:  

 

           Proba scrisă                                   în  data  de 12.06.2019    ora  10,00 

           Interviul                                         în  data  de 18.06.2019    ora  10,00 

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii : 

 

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de 

examen medical de specialitate; 

    f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 

    g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 

    h) nu a fost condamnată 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;    

    i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru 

motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

       j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 

 

 În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: 

 

 Condiţii de studii:  studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  

Ştiinţe Juridice, specializare Drept; 

 Vechime în specialitatea studiilor: minin 7 ani; 

    

   Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde :      

 

                 - formular de  înscriere; 

                 - curriculum vitae; 

                 - copia actului de identitate; 

                 -  copia diplomei de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

                - copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după 

caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei ; 

                   - cazierul judiciar; 

                 -  adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate; 



              -  declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de 

lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia; 

             - aviz psihologic pentru angajare. 

 

  Bibliografie: 

                  - Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată; 

                  - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;                                  

                  - Constituţia României, republicată; 

                  - Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor publici republicată, actualizată; 

                  - Legea nr.7/2004 privind  Codul  de conduită  a  funcţionarilor  publici, republicată; 

            - Legea nr.215/2001  privind  Administraţia  publică  locală, republicată;  

                  - Legea nr. 292/2011 privind Asistenţa Socială, actualizată. 

 

 

                     Dosarele se depun la Compartimentul Resurse Umane şi Monitorizare Asistenţi Personali, 

Indemnizaţii din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, în perioada 13.05.2019 - 03.06.2019 ora 

13.00. Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare 

înscrierii la concurs se pot obţine de la sediul Direcţiei de Asistenţă  Socială Mediaş din str. Aleea 

Comandor Dimitrie Moraru nr.11, Mediaş  sau la telefon /fax 0269/837764, email 

das _medias @yahoo.com. Persoana de contact Roman Marieta Ionela - inspector superior. 

      

     

 

 Candidaţii  vor avea  în vedere modificările şi completările la zi ale actelor normative   

indicate  în  bibliografie . 

                                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                Director executiv 

                                                                                                                                   Conea Mihaela 


