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04.11.2022 

 

ANUNŢ 

 

Primăria Comunei Giarmata, com. Giarmata, str. Principală, nr.445, jud. Timiș scoate la concurs, la 

sediul instituției, postul de conducere contractual vacant de Coordonator personal de specialitate, studii 

superioare din cadrul serviciului social "Centrul de zi pentru copii, Giarmata", conform HG 286/2011 .   

Condiţii specifice de participare: studii superioare absolvite cu diplomă de licență 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, dovedite cu documente emise în condițiile legii. 

Proba scrisă:în data de 28.11.2022, ora 10. 

Proba interviu: Se va susține în termen de maxim 4 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise, data si 

ora probei interviu fiind afișate odata cu rezultatele la proba scrisă. 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data de 

04.11.2022, la sediul primăriei. 

Atribuțiile generale pentru postul de coordonator personal de specialitate, studii superioare, sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 

propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod 

corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, 

codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 

d) colaborează cu alte centre / alţi furnizori de servicii sociale şi / sau alte structuri ale societăţii civile 

în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de 

asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă 

nevoilor persoanelor beneficiare; 

e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului / centrului; 

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 

personal; 

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 

limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 

caz, formulează propuneri în acest sens; 

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare; 

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 

instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul 

primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active 

în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
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n) organizează întâlniri priodice de supervizare cu personalul de specialitate al centrului, individual și 

în echipă și la cererea acestora; 

o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

Bibliografia specifică ocupării postului este: 

1.Constituția României (r); 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de  

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

4. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

- Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare: Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile 

personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri 

publice;  

 Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;  

 Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 

 Hotărârii nr. 118/2014 pentru aprobarea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 

 Hotărârii nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor- cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

 Hotărârii nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

 O.G. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

Persoană de contact: Paier Alina – inspector 

tel. 0256369101; fax: 0256369102; mobil: 0729166216; e-mail: primaria.giarmata@yahoo.com 
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