


*** 
* * 

* * 
* * 
*•* 

UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente Structurale 

2014-202□ 

Printre condiţiile principale de ocupare a postului de expert judeţean servicii sociale, se numără: 
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul

asistenţei sociale;
• aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de CNASR;
• experienţă minimă necesară de 5 ani, în specialitatea studiilor (asistenţă socială);
• constituie avantaj experienţa în cadrul unei Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului (DGASPC) sau unei Agenţii Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială
(AJPIS) (conform CV).

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării/ afişării anunţului (în perioada 11-24 noiembrie 2021, după 
următorul program: de luni până joi între orele 08.00 - 16.30 şi vineri între orele 08.00 - 14.00. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune personal sau prin mandatar, cu procură 
autentificată, la sediul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale din Str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4, 
Sector 1 Bucureşti Direcţia Resurse Umane sau la adresa de e-mail: 
concurs.serviciicomunitare@mmuncii.gov. ro. 

Concursul se desfăşoară după cum urmează: 
► 11-24 noiembrie 2021 - depunerea dosarelor de înscriere la concurs de către candidaţi;
► 25-26 noiembrie 2021 - selecţia dosarelor de înscriere;
► 29 noiembrie 2021 - afişarea rezultatelor la sediul MMPS şi pe site;
► în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la data şi ora afişării rezultatelor selecţiei

dosarelor, depunerea contestaţii lor;
► comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o

zi lucrătoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
► 08.12.2021 - ora 10:00 - proba scrisă;
► 14.12.2021 - ora 10:00 - interviul;
► comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la

data susţinerii ultimei probe.

Pe această cale, vă adresăm rugămintea de a ne sprijini prin diseminarea informaţiilor 
prezentate privind organizarea concursului, în rândul tuturor specialiştilor în asistenţă 
socială, la nivelul judeţului dumneavoastră. 

Pentru mai multe informaţii despre proiect şi despre organizarea concursului de recrutare a 
expertului judeţean servicii sociale, puteţi consulta site-ul MMPS accesând link-ul: 
http:// mm uncii. ro/ j33/index. php/ ro/ minister-2019 /minister-organizare/concursuri/ 6437- 
anunt-concurs-ocupare-1 Bposturi-experti-jud-11112021. 
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