
   

      

 
 

 

 

 
 

 
Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, instituţie publică 

nou-înfiinţată la data de 01.01.2017, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
213/2016, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de 
execuţie vacante: 

- inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul Protecția Copilului, 
Serviciul Protecția Copilului și Familiei - 2 posturi; 

- inspector, clasa I, grad profesional debutant - Biroul Protecție Persoane Vârstnice și 
Persoane cu Dizabilități  - 2 posturi; 

- inspector, clasa I, grad profesional superior - Biroul Protecție Persoane Vârstnice și 
Persoane cu Dizabilități - 1 post; 

- consilier juridic, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Resurse Umane și Juridic - 1 
post; 

- consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Resurse Umane și Juridic - 1 
post; 

- inspector, clasa I, grad profesional superior - Serviciul  Buget-Contabilitate - 2 posturi; 
- inspector, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Buget-Contabilitate - 1 post; 
- inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartimentul Achiziții Publice - 1 post; 
- inspector, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Management Documente, Relații 

Publice și Informatică - 2 posturi; 
- referent, clasa a III-a, grad profesional superior- Serviciul Management Documente, Relații 

Publice și Informatică - 1 post. 
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova, din str. A. I. Cuza, nr. 7, în 

data de 03.07.2017, ora 10.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit 
art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi următoarele condiţii specifice de participare: 

1. pentru funcţiile publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant - 
Compartimentul Protecția Copilului, Serviciul Protecția Copilului și Familiei: 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor sociale; 

2. pentru funcţiile publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant – 
Biroul Protecție Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități: 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor sociale; 

3 .pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior –Biroul 
Protecție Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități: 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor sociale; 

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 9 ani; 
4. pentru funcţia publică de execuţie de  consilier juridic, clasa I, grad profesional principal 

– Serviciul Resurse Umane și Juridic:  
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice; 
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- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 5 ani; 
5. pentru funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – 

Serviciul Resurse Umane și Juridic: 
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice; 
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 1 an; 
6. pentru funcţiile publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior - 

Serviciul  Buget-Contabilitate: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; 
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
7. pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant- 

Serviciul Buget Contabilitate:  
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice; 
8. pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal  

Compartimentul Achiziții Publice: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
- perfecţionări (specializări): cursuri de pregătire/perfecţionare/formare specializată în 

domeniul achiziţiilor publice, absolvite cu diplomă/certificat/atestat;  
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani; 
9. pentru o funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior- 

Serviciul Management Documente, Relații Publice și Informatică : 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor sociale; 
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
10. pentru o funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior- 

Serviciul Management Documente, Relații Publice și Informatică : 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;  
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
- deţinerea unui certificat de absolvire a unui curs de cadru tehnic cu atribuții în domeniul 

prevenirii și stingerii incendiilor; 
11. pentru funcţia publică de execuţie de referent, clasa a III-a, grad profesional superior - 

Serviciul Management Documente, Relații Publice și Informatică: 
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani. 
Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul 

Oficial, partea a III-a, la sediul Direcției Publice Comunitare de Asistență Socială a Municipiului 
Craiova, din str. Eustațiu Stoenescu, bl.T8, parter şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele 
prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/437617, Serviciul Resurse Umane și 

Juridic. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
IOANA STOIAN 

ÎNTOCMIT, 
Carmen Luisa Răpănoiu 

 
 


