
Direcţia Denumirea funcției 
publice vacante
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posturi 
vacante

Nivel 
posturi Departamentul Nivel 

Studii Condiții specifice de ocupare a postului

DIRECTIA 
PROTECTIA 
COPILULUI                                                                                                                                                                                                               

 - Studii superioare de lungă durată în domeniul asistenței 
sociale conform Legii nr.466/2004 privind statutul profesiei 
de asistent social și au o experiență de cel puțin 2 ani în 
servicii pentru protecția copilului;
 - Studii superioare sociale sau medicale și o vechime în 
servicii pentru protecția copilului de cel puțin 3 ani;
 - Studii superioare, altele decât sociale sau medicale, au 
absolvit un curs post-universitar în domeniul asistenței 
sociale și au o vechime în serviciile de protecție a copilului 
de cel puțin 5 ani;
 - Vechime (în specialitate necesară)  minim 7 ani
 - Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologiei
 - Vechime (în specialitate necesară)  minim 7 ani
 - Studii superioare de lungă durată în asistență socială, 
absolvite cu diplomă de licență
 - Aviz de exercitare a profesiei

 - Vechime (în specialitate necesară)  minim 7 ani

 - Studii superioare de lungă durată în domeniul științelor 
sociale absolvite cu diplomă de licență

 - Vechime (în specialitate necesară)  minim 7 ani

Anexă privind  condițiile specifice de participare la examnul din data de 17.06.2021 pentru  ocuparea posturilor vacante funcție publică
de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

S
Inspector clasa I,                   
grad profesional 
superior   

1 Execuție

S

Serviciul Asistenţă 
Maternală şi 
Management de Caz  

Inspector clasa I, grad 
profesional superior (cu 
studii de asistență 
socială) 

5 Execuție
Serviciul Evaluare 
Iniţială şi Intervenţii în 
Situaţii de Risc

S

3

                                         
 
 

Inspector clasa I, grad 
profesional superior               
(cu atribuții de psiholog)

Biroul Adopţii şi 
Postadopţii   Execuție1 S

Inspector clasa I,                   
grad profesional 
superior  (cu atribuţii de 
asistență socială) 

Execuție
Serviciul Evaluare 
Iniţială şi Intervenţii în 
Situaţii de Risc



 - Studii superioare de lungă durată în asistență socială 
absolvite cu diplomă de licență
 - Aviz de exercitare a profesiei
 - Vechime (în specialitate necesară)  minim 7 ani
 - Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență

 - Vechime (în specialitate necesară)  minim 1 ani

 - Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

 - Vechime (în specialitate necesară)  minim 7 ani

 - Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul informatică 
(specializarea informatică)
 - Vechime (în specialitate necesară)  minim 7 ani
 - Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul informatică 
(specializarea informatică)
 - Vechime (în specialitate necesară)  minim 7 ani
 - Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență
 - Vechime (în specialitate necesară)  minim 5 ani
 - Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență
 - Vechime (în specialitate necesară)  minim 5 ani
 - Studii superioare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă  
 - Vechime (în specialitate necesară)  minim 5 ani
 - 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 (în specialitate necesară)  minim 1 ani

S

Serviciul Persoane 
Adulte cu Handicap 
Permanent

SServiciul Prevenire 
Marginalizare Socială               

S

DIRECŢIA 
PROTECŢIE 
SOCIALĂ 
ADULŢI

Serviciul Asistenţi 
Personali şi MaternaliExecuție1

Inspector clasa I,                    
grad profesional 
superior   

DIRECŢIA 
GENERALĂ

S

Serviciul Asistenţă 
Persoane Vârstnice Execuție1

Inspector clasa I,                    
grad profesional 
principal

S

S

SExecuție1

S
Serviciul Evaluare 
Iniţială şi Intervenţii în 
Situaţii de Risc

Execuție1

Consilier clasa I,                    
grad profesional 
superior (cu studii de 
asistenţă socială)

1 Execuție
Serviciul Evaluare 
Iniţială şi Intervenţii în 
Situaţii de Risc

Serviciul Prestaţii 
Sociale şi Facilităţi Execuție1Inspector clasa I,                    

grad profesional asistent 

Inspector clasa I,                    
grad profesional 
principal

Execuție1
Inspector clasa I,                       
grad profesional 
principal

Serviciul ContabilitateExecuție1
Inspector clasa I,                  
grad profesional 
superior   

                                         
DIRECTIA 

PROTECTIA 
COPILULUI

SDIRECŢIA 
ECONOMICĂ

Referent clasa III,                   
grad profesional 
superior  

1 Execuție
Serviciul Evaluare 
Iniţială şi Intervenţii în 
Situaţii de Risc

Inspector clasa I,                  
grad profesional asistent 
(cu atribuţii de asistenţă 
socială)



 - Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență
 - Vechime (în specialitate necesară)  minim 7 ani
 - Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor 
 - Vechime (în specialitate necesară)  minim 7 ani

S
Inspector clasa I,                   
grad profesional 
superior   

SServiciul Prevenire 
Marginalizare Socială               Execuție4

Inspector clasa I,                     
grad profesional 
superior   DIRECŢIA 

PROTECŢIE 
SOCIALĂ 
ADULŢI 2 Execuție Serviciul Prestaţii 

Sociale şi Facilităţi 


	Functii Publice

