
 

ANUNȚ 

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Brașov, organizează concurs în perioada  14 -19 

SEPTEMBRIE 2022 pentru ocuparea următoarelor posturi de conducere și de 

execuție de natură contractuală, vacante: 

1. Complexul de servicii Tărlungeni 

Șef centru, funcție de conducere, studii superioare, gradul II, 1 post, perioadă 

nedeterminată, normă întreagă (8 ore/ zi) 

 

2. Complexul de servicii Săcele - Brădet 

Șef Centru, funcție de conducere, studii superioare, gradul II, 1 post, perioadă 

nedeterminată, normă întreagă (8 ore/ zi) 

 

3. Complexul de servicii Rupea - Dacia 

Șef Centru, funcție de conducere, studii superioare, gradul II, 1 post, perioadă 

nedeterminată, normă întreagă (8 ore/ zi) 

 

4. Complexul de servicii Săcele Brădet 

Economist SI funcție de execuție, studii superioare, 1 post, perioadă nedeterminată, 

normă întreagă (8 ore/ zi) 

Administrator - funcție de execuție, studii medii, 1 post, perioadă nedeterminată, 

normă întreagă (8 ore/ zi) 

Magaziner - funcție de execuție, studii medii, 1 post, perioadă nedeterminată, normă 

întreagă (8 ore/ zi) 

5. Complexul de servicii Piatra Craiului 

Asistent social specialist funcție de execuție, studii superioare, 1 post, perioadă 

nedeterminată, normă întreagă (8 ore/ zi) 

6. DGASPC Brașov – Serviciul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, 

Urmărire contracte, SSM-SU și IT 

Inspector SIA - funcție de execuție, studii superioare, 1 post, perioadă nedeterminată, 

normă întreagă (8 ore/ zi) 



 

 

 

1. Scopul principal al postului: 

Șef centru 

Organizează, coordonează și controlează activitatea din cadrul complexului de servicii 

Asigură coordonarea, îndrumara și controlul activităților desfășurate în cadrul 

Complexului de servicii, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării 

serviciilor sociale, Codul Muncii, Codul etic, etc. Elaborează rapoartele generale privind 

activitatea serviciului social. 

Principalele cerințe ale posturilor de șef centru stabilite potrivit prevederilor din 

fișa postului 

a) Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul 

serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu 

își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din 

domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii, codului etic, etc; 

b) Elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 

implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de 

servicii sociale; 

c) Colaborează cu alte centre/furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății 

civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor 

proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și identificarea celor mai bune servicii 

care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

d) Întocmește raportul anual de activitate; 

e) Asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații complexului; 

f) Propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului 

de personal; 

g) Desfășoară activități pentru promovarea imaginii complexului în comunitate; 

h) Ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

i) Organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a 

regulamentului de organizare și funcționare; 

î) Reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu 

autoritățile și instituțiile publice, cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, 

precum și în justiție, pe bază de delegare scrisă de către conducerea instituției; 

j) Asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială 

de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale, organizații 

ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor, în limita competențelor; 

k) Realizează anual sau ori de câte ori este nevoie, evaluarea performanțelor profesionale 

ale angajaților; 

l) Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și 

perfecționare; 

 



 

 

m) Face propuneri cu privire la elaborarea proiectului de buget, cuprinzând necesitățile 

proprii ale complexului; 

n) Urmărește și avizează lunar cheltuielile executate la nivelul complexului; 

o) Întocmește Proiectul Instituțional, Planul anual de acțiune/Planul de dezvoltare, 

urmărind atingerea obiectivelor propuse; 

p) Elaborează ROI, MOF, ROF, Ghidul beneficiarului, manualul de proceduri, pe care le 

diseminează personalului și beneficiarilor; 

q) Asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare; 

r) Asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

s) Întocmește și actualizează fișele de post ale angajaților din subordine; 

ș) Elaborează planul de supervizare internă a personalului de specialitate și urmărește 

rezolvarea problemelor identificate; 

t) Planifică lunar ședințe de lucru cu întreg personalul angajat; 

ț) Verifică periodic modul în care sunt atinse obiectivele din PIP/PIS/Plan recuperare/Plan 

de reabilitare/Plan personalizat; 

u) Aprobă meniul săptămânal și lista zilnică de alimente; 

v) Avizează „Bun de plată” documentele economico-financiare ale complexului;  

w) Propune personalul care are atribuții de primire, păstrare și eliberare bunuri, în vederea 

întocmirii contractelor de garanție; 

x) Asigură întocmirea contractelor de sponsorizare atunci când se prezintă sponsori și le 

transmite spre avizare DGASPC-ului; 

y) Asigură condițiile necesare efectuării inventarierii anuale; 

 

 Inspector IA 

        Gestiunea bunurilor D.G.A.S.P.C. Brasov aflate la sediile din  str. Iuliu Maniu nr.6 si      

str.Apullum nr. 3 

➢ Asigura gestiunea fizica  pentru: 

-materialele provenite din buget si donatii aflate in magazie si in folosinta, 

-obiectele  de inventar provenite din buget, donatii, proiecte aflate in magazie si in folosinta,  

-obiectele de inventar apartinand AJIPDPVPSS Brasov aflate in magazia D.G.A.S.P.C Brasov 

din str. I. Maniu Nr.6 pentru care nu s-a semnat protocolul de predare -primire 

-mijloacele fixe provenite din buget, donatii si proiecte aflate in folosinta,  

-Bonuri Carburant Auto; 

-biletele transport CFR si auto din cadrul sediului D.G.A.S.P.C.  Brasov situat in str. Iuliu 

Maniu nr.6 si din str. Apulum nr.3. 

➢ Asigura gestiunea fizica a tuturor bunurilor date in folosinta catre serviciile din cadrul 

DGASPC Brasov pentru sediile situate in Str Iuliu Maniu nr.6 si din Str Apulum nr.3. 

➢ Asigura suport tehnic pentru toti gestionarii apartinand D.G.A.S.P.C.  Brasov. 

➢ Inregistreaza si tine evidenta  contractelor de sponsorizare  incheiate de  structurile din 

subordinea D.G.A.S.P.C Brasov 

➢ Intocmeste si tine  evidenta la zi a registrului unic al numerelor de inventar pentru  

mijloacelor fixe precum si pentru  obiectele de inventar . 



 

 

➢ Intocmeste fisele mijloacelor fixe si fisele obiectelor de inventar date in folosinta si 

nominalizeaza  persoanele responsabile . 

➢  Opereaza in fisele de magazie  miscarile de marfa. 

➢ Pastreaza documentele justificative legate de stocuri. 

➢  Efectueaza lunar inventarul stocului de marfa. 

➢  Participa activ la operatiunile de incarcare/descarcare a marfii la/din magazia D.G.A.S.P.C 

Brasov. 

➢  Raporteaza superiorului ierarhic orice neconcordanta intre stocul fizic si cel scriptic. 

➢  Ofera informatii despre stocuri departamentelor DGASPC Brasov. 

➢ Respecta legislatia de gestiune a stocurilor. 

➢ Introduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare  

➢  Efectueaza operatiuni de intrare in stoc a marfii.  

➢ Efectueaza receptia fizica a marfii la intrarea in magazia D.G.A.S.P.C. Brasov 

➢ Raporteaza superiorului ierarhic diferentele intre marfa fizica si cea scriptica aparute la 

receptia marfii la magazie. 

➢ Verifica documentele  la introducerea NIR-ului si semnaleaza eventualele neconcordante. 

➢ Inregistreaza, prelucreaza si pastreaza informatiile referitoare la situatia stocurilor 

➢ Raporteaza lunar rezultatele activitatii de gestiune a stocului. 

➢ Utilizeaza eficient spatiul de depozitare a marfurilor. 

➢ Eticheteaza stocurile de marfa aflate in magaziile DGASPC Brasov pentru sediile situate 

in Str Iuliu Maniu nr.6 si din Strada Apulum nr.3. 

➢ . Asigura miscarea stocurilor: 

  - Efectueaza transferurile de marfa din stocul central in substocuri si retur. 

  - Pastreaza evidenta documentelor de transfer emise, cu semnaturile de predare/primire la zi. 

  - Emite avize de expeditie pentru marfurile ce parasesc magaziile, in conditiile prevazute de 

lege. 

   - Urmareste ca marfa introdusa in stocul central sa fie sigilata (cand este cazul). 

  - Urmareste completarea de catre terti a documentelor fiscale conform legislatiei 

➢ Legat de activitatile specifice, raspunde de: 

- Acuratetea inregistrarilor in stoc. 

- Inregistrarea sistematica si cronologica a datelor privind stocurile. 

- Indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul 

ierarhic.  

- Calitatea raportarilor si a informarilor. 

- Livrarea marfii catre beneficiari in timpul cel mai scurt si in conditii optime  

➢ Legat de disciplina muncii, raspunde de: 

- Imbunatatirea permanenta a calitatii pregatirii sale profesionale si de specialitate 

- Imbunatateste  pregatirea tuturor  gestionarilor din cadrul DGASPC Brasov. 

- Pastrarea confidentialitatii informatiilor legate de institutie. 

- Utilizarea si pastrarea in bune conditii a documentelor cu regim special. 

- Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor si altor materiale, sau a altor mijloace 

fixe primite in folosinta. 



 

 

- Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau. 

- Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele 

D.G.A.S.P.C.  Brasov. 

-Se ingrijeste si raspunde de buna pastrare a obiectelor de inventar precum si a mijloacelor 

fixe aflate in gestiunea sa. 

-Primeste si elibereaza materialele care se pastreaza in magazie, tinand evidenta lor separat 

pe sortimente si preturi in conformitate cu legislatia gestionara (in baza unor documente-

facturi, procese verbale, fise de magazie, etc.).  

-La primirea bunurilor are obligatia de a controla daca acestea corespund cu datele inscrise in 

documentele care insotesc marfa, cat si valoric si sa semneze de primire 

-Receptia marfurilor se face impreuna cu comisia de receptie a unitatii, numita prin dispozitia 

Directorului General al  D.G.A.S.P.C. Brasov. 

-Face comanda pentru o aprovizionare ritmica in functie de buget. 

-Ajuta toti gestionarii din cadrul D.G.A.S.P.C. Brasov la intocmirea bugetului pentru anul 

urmator. 

-Intocmeste receptii pentru toate produsele din gestiune si preda originalul la contabilitate. 

-Intocmeste stocurile si scade din fisele de magazie consumurile. 

-La eliberarea bunurilor are obligatia sa solicite sa i se prezinte un act legal de eliberare a 

bonurilor si sa se elibereze cantitatea si sortimentele specifice in actul primit. 

-Se interzice eliberarea bunurilor pe baza dispozitiei verbale.  

-Participa la inventarierea valorilor materiale pe care le gestioneaza in conformitate cu 

legislatia in vigoare. 

- Se ingrijeste de pastrarea si conservarea bunurilor din gestiunea sa 

-Intocmeste notele de receptie in maxim 48 de ore de la primirea marfurilor si bonurile de 

consum la iesirea lor din gestiune. 

-Urmareste termenul de valabilitate al produselor primite in unitate, cantitatea, calitatea si 

preturile conform contractelor. 

-Utilizeaza in mod economic toate materialele din dotare. 

-Urmareste contractele pentru achizitii de produse , receptioneaza marfurile conform 

contractelor, gestioneaza produsele conform legii 22/69 si urmareste perioada de garantie. 

-Raspunde de calitatea muncii. 

-Comunica in scris plusurile si minusurile din gestiune de care are cunostinta, precum si 

stocurile de bunuri fara miscare, cu miscare lenta sau greu vandabile. 

-Raspunde pe durata efectuarii serviciului,  de bunuri mobile si imobile, de integritatea 

acestora, in spatiul unde isi desfasoara activitatea. 

-Are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea accidentarii proprii sau a altor 

persoane, evitarea producerii incendiilor, exploziilor, intoxicatiilor sau a altor pagube 

materiale 

-Raspunde material, contraventional sau penal de pagubele produse pe durata efectuarii 

serviciului, datorita neglijentei sau neatentiei lor. 

-Ajuta toti gestionarii la intocmirea actelor necesare pentru tinerea gestiunilor din cadrul 

D.G.A.S.P.C.  Brasov. 



 

 

-Cunoaste si respecta legislatia in vigoare cu privire la gestiuni, participa la pregatiri ce 

vizeaza ridicarea nivelului professional. 

-Aduce  la cunostinta gestionarilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Brasov orice modificare a 

legislatiei ce vizeaza gestiunile. 

-Participa cand este solicitat sa efectueze inventarierea gestiunilor din cadrul D.G.A.S.P.C.  

Brasov. 

-Elaboreaza aspect de specialitate cu privire la deciziile administrative sau alte documente, 

inclusive sa revada si sa analizeze modul cum sunt  indeplinite. 

-Verifica  documentele justificative aferente serviciului sa fie corect intocmite. 

-Tine evidente si statistici si alte seturi de acte provenite din cadrul  serviciului. 

-Sorteaze si  arhiveaza documentele apartinand  gestiunilor sediilor DGASPC Brasov din str 

I. Maniu nr.6 si str.Apullum nr.3  

-Paticipa la stabilirea  bugetului  pentru necesitatile Serviciului Administrativ 

-Se va prezenta in mod obligatoriu la toate convocarile pentru instruiri de S.U. si S.S.M. si va 

aplica normele stabilite in acest domeniu; 

-Inlocuieste cand este cazul si are aprobarea sefului de serviciu orice coleg care are atributiuni 

de serviciu similare; 

-Pastreaza secretul de serviciu. 

-Respecta prevederile ROF si ROI ale DGASPC Brașov; 

            -Executa alte activități in legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de 

persoanele care au acest drept.  

   Asistent social 

 - promovează prin activitatea sa interesul superior al copilului conform Legii 272/ 2004 și a Ordinului 

25/2019, respective Ordinul 82, Anexa II, aflate în vigoare;  

- asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat în propria 

activitate 

- respectă cerințele documentației Sistemului de Management Integrat în propria activitate; 

- duce la îndeplinire pentru toți beneficiarii Ordinul 25/2019 respectiv Ordinul 82, Anexa II, aflate în 

vigoare și înregistreaza activitățiile și informațiile în dosarele beneficiarilor precum și folosirea metodelor 

și instrumentelor specifice pentru documentarea fiecărui caz în conformitate cu legislația și cu alte 

documente relevante și recomandate de foruri cu responsabilități în domeniul asistenței sociale; 

- consemnează informațiile obținute prin intervențiile realizate (evaluări, întâlniri, vizite);  

- înaintează șefului ierarhic documentele întocmite ( anchete sociale, rapoarte de vizită, evaluări, PIP-uri, 

contracte cu familia beneficiarilor), spre avizare; 

- informează familia și copilul despre conținutul documentelor referitoare la ei, în măsura în care acest 

lucru nu prejudiciază procesul de evaluare; 

- informează Șeful de Complex cu privire la orice situație sau suspiciune de abuz, neglijare, intimidare; 

 

 



 

 

- programează vizitele, contactele cu familiile copiilor de comun acord cu acestia, în măsura în care este 

posibil (vizitele neanuntate vor fi realizate în condiții specifice impuse de caz, cu acordul șefului ierarhic 

pentru motive temeinice); 

- întocmește lista persoanelor semnificative, a celor ce pot da relații prin consultarea copilului/ familiei 

informandu-i despre rezultate: 

- după întomirea evaluărilor, le prezintă spre avizare șefului ierarhic și în termen de trei zile de la întocmire 

îl transmite tuturor celor interesați (beneficiar - după caz, familie, membri echipei multidiscipinare, alte 

persoane cu atribuții); 

- facilitează întâlnirile echipei pluridisciplinare - sedințele de caz - periodic (cel puțin o dată pe săptămână), 

asigurând participarea și altor profesioniști a căror prezență are relevanță,  

- după ce în prealabil a solicitat șefului ierarhic aprobarea pentru intervenția suplimentară a acestora 

(aparținând altor servicii sau instituții); 

- asigură conlucrarea cu alte servicii /instituții solicitând încheierea contractelor de colaborare - după caz; 

- urmarește, verifică modul de aplicare al prevederilor planurilor individualizate/ de servicii în maxim 2 

zile de la inițiere; 

- asigură fluxul de informații în echipa, exteriorul ei (către alți profesioniști implicați) către familie și 

beneficiar - după caz; 

- duce la indeplinire alte atribuții și sarcini în interesul beneficiarilor ocrotiți sau instituției; 

- asigură confidențialitatea informațiilor; 

          Administrator 

 

a) Gestionează, administreaza şi răspunde de întregul patrimoniu al CRS Brădet; 

b) Întocmește graficele și pontajele de lucru ale agajaților. 

c) Întocmește meniurile zilnic și săptămânal.  

d) Verifică încadrarea în termenele de valabilitate a alimentelor și produselor alimentare. 

e) Verifică modul de folosire al alimentelor și calitatea hranei preparate. 

f) Se îngrijeşte de aprovizionarea cu toate materialele necesare bunei funcţionări a 

activităţilor din SR; 

g) Se ocupă de aprovizionarea și înzestrarea complexului cu mobilier, cazarmament, 

îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, consumabile, aparatură, alimente în funcție de 

cerințele nevoi. 

h) Se ocupă de obținerea autorizațiilor de funcționare și încheierea contractelor pentru 

complex. 

i) Asigură păstrarea şi folosirea economicoasă a bunurilor centrului; 

j) Ia măsuri pentru efectuarea reparațiilor curente/accidentale. 

k) Informează cu privire la orice nereguli, lipsuri și alte situații care pot să apară la locul de 

muncă. 

l) Organizează activitatea din compartimentele subordonate; 

m)  



 

 

n) Se preocupă de păstrarea bunurilor mobile şi imobile din centru; 

o) Repartizează pe locurile de muncă obiectele de inventar şi mijloacele fixe, controlând 

periodic modul cum acestea sunt îngrijite şi păstrate; 

p) Ia măsuri de asigurarea a pazei şi securităţii întregului patrimoniu; 

q) Ia măsuri de prevenire a incendiilor; 

r) Desemnează formarea comisiilor de inventariere şi de recepţie a mărfurilor; 

s) Verifică perioada de folosinţă a echipamentelor beneficiarilor şi personalului; 

t) Participă la întocmirea listei zilnice de alimente, după care prezintă o aprobare şefului de 

centru şi contabilităţii cu o zi înainte de eliberarea alimentelor din magazie; 

u) Controlează zilnic calitatea mâncărurilor şi repectarea reţetarului; 

v) Vizează eliberarea materialelor consumabile şi este responsabil de folosirea judicioasă a 

acestora; 

w) Asigură condiţii favorabile pentru realizarea inventarierilor anuale; 

x) Ia măsuri pentru prevenirea accidentării beneficiarilor, a incendiilor sau a altor pagube 

colaterale care ar putea periclita integritatea beneficiarilor sau a personalului; 

y) Eliberează, controlează şi evidenţiază datele înscrise în foile de parcurs prezentate de 

conducătorul auto; 

z) Urmăreşte şi respectă prevederile din contractele cu furnizorii, precum şi cantitatea, 

calitatea şi preţul produselor achiziţionate; 

aa) Pentru cumpărarea directă a materialelor şi produselor testează piaţa liberă şi declară pe 

propria răspundere avantajele achiziţiilor făcute: 

bb) Răspunde de bunurile mobile și imobile din dotare; 

cc) Anunță conducerea centrului  de orice defecțiune constatată; 

dd) În caz de incendiu sau alte accidente nedorite anunță pompierii, salvarea și conducerea 

centrului și ajută la evacuarea copiilor și a bunurilor 

ee) Întocmește Referatele de Necesitate privind solicitarea banilor de buzunar, conform 

tabelului nominal primit de la psihopedagog. 

ff) Poate conduce autovehiculele din dotarea complexului. 

 

Economist 

• Întocmeşte notele contabile şi le contabilizează. 

• Întocmeşte lunar balanţele de verificare şi contul de execuţie, le transmite serviciului 

contabilitate-buget; 

• Organizează conducerea angajamentelor bugetare; 

• Ia măsuri de transpunere a prevederilor conţinute de notele interne şi dispoziţii primite de la 

conducerea DGASPC Braşov. 

• Răspunde de întocmirea şi înregistrarea în contabilitate a tuturor documentelor justificative; 

• Verifică corectitudinea și modul de întocmire, centralizează și contabilitează bonurile de 

consum și listele de alimente. 

• Întocmește balanța de verificare analitică cantitativă. 

• Răspunde de modul de întocmire şi de prezentarea la termen a documentelor oficiale, a 

situaţiilor economico-financiare lunare, trimestriale şi anuale, care trebuie să ofere o imagine 



 

 

•  fidelă a performanţei financiare, fluxurilor de trezorerie şi a celorlalte informaţii referitoare 

la activitatea desfăşurată (balanţa de verificare, cont de execuţie, buget de venituri şi 

cheltuieli).  

• Verifică corectitudinea, modul de întocmire, centralizează şi contabilizează toate bonurile de 

consum; 

• Întocmeşte lunar, la datele prevăzute, balanţa de verificare analitică la conturile din clasa 21 

pe care le confruntă cu balanţa sintetică; 

• Întocmeşte situații financiare în cazul încetării de activitate sau preluarea altor activităţi; 

• Răspunde de păstrarea registrelor obligatorii precum şi a documentelor justificative care stau 

la baza înregistrărilor contabile; 

• În cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii unor documente contabile,ia măsuri de 

reconstituire a acestora în termen de maxim 30 zile de la constatare, potrivit reglementărilor 

emise în acest scop; 

• Întocmeşte registrul documentelor depuse pentru obţinerea vizei CFP; 

• Anunţă conducerea DGASPC Braşov cu ocazia oricărui control şi transmite o copie după 

procesul verbal întocmit de organul de control, pentru luarea măsurilor care se impun; 

• Execută şi alte activităţi sau sarcini încredinţate de către şeful de centru; 

• Aduce la cunoştinţa şefului de centru, orice eveniment petrecut la locul de muncă dacă acesta 

ar periclita imaginea instituţiei; 

• Păstrează confidenţialitatea datelor despre beneficiarii din centru, fără a furniza informaţii 

unor terţi, fără aprobarea şi încunoştinţarea şefului de centru; 

• Face parte din echipa pluridisciplinară a centrului. 

• Informează cu privire la orice nereguli, lipsuri și alte situații care pot să apară la locul de 

muncă. 

• Asigură documentele necesare pentru realizarea inventarierilor anuale; 

• Ia măsuri pentru prevenirea accidentării beneficiarilor, a incendiilor sau a altor pagube 

colaterale care ar putea periclita integritatea beneficiarilor sau a personalului; 

• Răspunde de bunurile mobile și imobile din dotare; 

• Semnează referatul de Necesitate pentru încadrarea în baremele legale a alocației pentru 

nevoi personale-bani de buzunar- a beneficiarilor. 

• Întocmește Decontul pentru sumele de bani de buzunar. 

 

      Magaziner 

• Să întocmească Lista de Alimente, stabilită împreună cu bucătarul, administratorul, 

medicul/asistentul medical și beneficiar; 

• Să ţină evidenţa alimentelor, materialelor consumabile și a obiectelor de inventar aflate în 

magazie, respectând legislaţia de gestiune; 

• Să primească şi să elibereze alimentele, materialele consumabile și obiectele de inventar care 

se păstrează în magazie; 

• Să păstreze în bune condiţii obiectele şi materialele aflate în gestiune; să se îngrijească de 

conservarea corespunzătoare a alimentelor aflate în gestiune; 

• Să participe la inventarierea bunurilor materiale pe care le gestionează; 



 

• Să participe la stabilirea meniului zilnic; 

• Să întocmească, ori de câte ori este nevoie, împreună cu administratorul necesarul de 

alimente, echipament şi materiale necesare centrului; 

• Să ducă la îndeplinire toate sarcinile dispuse pe linie ierarhică; 

• Îndeplinește orice altă sarcină trasată de șeful ierarhic superior în conformitate cu prevederile 

legale ; 

• Răspunde material, contravențional sau penal de pagubele produse pe durata efectuării 

serviciului, datorită neglijenței sau neatenției ; 

• Respectă programul de lucru (prezentarea și plecarea de la locul de munca se va face la orele 

fixate în program); 

• Poate fi distribuit oriunde în cadrul complexului, în aceeași funcție, ținând cont de nevoile 

existente ;  

 

2.Documente necesare pentru înscrierea la concurs: 

 

     Pentru inscrierea la concurs, in conformitate cu prevederile art. 6 din H.G 286/2011, 

candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține în mod obligatoriu urmatoarele 

documente: 

a) cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare; 

b) copia actului de identitate, certificat de nastere si certificat de căsatorie (unde este cazul)       

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care să ateste efectuarea 

unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice; 

d) copia carnetului de muncă sau, dupa caz, adeverința care atestă vechimea în muncă, în meserie 

și/sau in specialitatea studiilor,  

e) cazierul judiciar și certificatul de integritate comportamentală * 

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănatate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile 

sanitare abilitate, vizată de un medic psihiatru; 

g) curriculum vitae. 

h) declaratie pe propria răspundere că nu deține carnet de munca și/sau adeverinta de vechime 

(unde este cazul) 

    In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, 

care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are 

obligatia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu până 

la data desfașurării primei probe a concursului. 

  Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii 

conformitatii copiilor cu acestea. 

   *  În conformitate cu L. 118/2019 privind Registrul Național automatizat cu privire la 

persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra 

minorilor, la depunerea dosarului de concurs persoana interesată de ocuparea unui post 

vacant trebuie să prezinte ”certificatul de integritate comportamentală” 

 



 

3.Condiţii de inscriere la concurs: 

Condiţii generale de participare: 

 Conform art. 3 din H.G 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator 

functiilor contractuale din sectorul bugetar: 

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana 

care indeplineste urmatoarele conditii: 

a) are cetățenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în Romania; 

b) cunoaste limba romana, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercitiu; 

e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 

cerintelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea 

justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar 

face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 

 

4.Etape stabilite pentru concurs:  

Conform art. 18 din H.G. 286/2011 - Concursul pentru ocuparea posturilor vacante, se 

defasoara in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: 

a) selectia dosarelor de inscriere; 

b) proba scrisa; 

c) interviul. 

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. 

 

5.Condiţii specifice de ocupare a postului:  

  Șef centru: 

• absolvenți cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi 

sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi 

cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic 

şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor 

sociale. 

• vechime în studii superioare minim 2 ani 

• aviz psihologic favorabil exercitarii functiei; 

• aviz neuropsihiatric favorabil exercitării funcţiei conform art. 151 alin.1 Lg 272/2004 

Magaziner/Administrator 

• absolvenți de studii medii cu diplomă de bacalaureat; 

• vechime în studii medii, minim 6 luni  

• aviz psihologic favorabil exercitarii functiei; 

 



 

Economist 

• absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență în domeniu economic; 

• vechime în specialitatea studiilor, minim 1 an 

• aviz psihologic favorabil exercitarii functiei; 

Inspector SIA 

• absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență; 

• vechime în specialitatea studiilor, minim 3 ani și 6 luni   

• aviz psihologic favorabil exercitarii functiei; 

Asistent social S specialist 

• absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență în specialitate; 

• aviz de liberă practică cu gradul profesional ”specialist” și certificat de membru al 

Colegiului Asistenților sociali, valabil; 

• vechime în specialitatea studiilor, minim 1 an  

• aviz psihologic favorabil exercitarii functiei; 

 

 

Condiţii de desfăşurare:  

Data limită de depunere a dosarelor: conform art. 19 din H.G 286/2011 pentru posturile pe 

durată nedeterminată până la data de 05.09.2022, inclusiv. 

Cererile de inscriere la concurs se vor depune, intre orele 08 - 15 la Registratura DGASPC 

Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 6  

 

Dosarele cu documentele de înscriere solicitate conform legii se depun la Serviciul 

Managementul Resurselor Umane la sediul  D.G.A.S.P.C. Brașov din str. Iuliu Maniu nr. 6, jud. 

Brasov;  

Testarea psihologică se efectuează obligatoriu la DGASPC Brasov,Serviciul Managementul 

Resurselor Umane în baza unei programări telefonice prealabile, până la data de 06.09.2022, 

inclusiv.  

     Relatii suplimentare se pot obtine la sediul D.G.A.S.P.C Brasov din str. Iuliu Maniu nr. 6 la 

Serviciul Resurse Umane sau la tel. 0268/417100 int 105. 

   

 - Proba scrisă: data 14.09.2022, ora 10,00, la sediul D.G.A.S.P.C Brasov din str. Iuliu Maniu 

nr.6, Jud. Brașov . 

 - Interviul: data 19.09.2022 la sediul D.G.A.S.P.C Brasov din str. Iuliu Maniu nr.6, Jud. Brașov 

    Director General, 

                                       Gîrbacea Julieta Aurelia 

 

 

 
                                                                              Serviciul Managementul Resurselor Umane 

                                                                                                     Hașu Raluca 
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