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       NR.5388  /02.07.2021                                                    

                                 ANUNȚ 

 
Primăria comunei Țânțăreni,județul Gorj,organizează concurs în baza art.II din 

Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 ,HGR nr. 286 

/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar,  pentru ocuparea postului contractual vacant de 

asistent social, perioada nedeterminată ,grad debutant în cadrul Serviciului Asistență 

socială –Centrul de Consiliere si sprijin pentru copii și parinți. 

Concursul pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă de asistent 

social  debutant  din cadrul  Serviciului Asistență Socială-Centrul de consiliere și sprijin 

pentru părinți și copii  va avea loc la sediul Primariei comunei Țânțăreni, județul Gorj, și 

constă în susținerea a două probe după cum urmează: 

l. În data de 26 iulie 2021, orele 10.00 va avea loc proba scrisă; 

2. În data de 28 iulie 2021,  orele 10.00 va avea loc interviul. 

Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției de natură contractuală 

vacantă de asistent   social  debutant  din cadrul  Serviciului Asistență Socială-Centrul de 

consiliere și sprijin pentru părinți și copii   se depun până la data de  15.07.2021  , orele 

16.00 la sediul Primăriei comunei , Țânțăreni cu sediul în comuna Țânțăreni, str. Tudor 

Vladimirescu,nr.123, județul Gorj,-Biroul resurse umane 

Conditii specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției de natură contractuală 

vacantă de asistent social, perioada nedeterminată ,grad debutant în cadrul Serviciului 

Asistență socială –Centrul de Consiliere si sprijin pentru copii și parinți. 

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă,respectiv studii superioare de 

lungă durată ,absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea asistență 

socială; 

        -adeverință privind înscrierea în Colegiul Național al Asistenților Sociali din 

România. 

        - vechime- nu este cazul 
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Dosarele de concurs vor conține în mod obligatoriu următoarele documente: 

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului autoritatii sau instituției publice 

organizatoare; 

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

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

efectuarea unor specializari, precum și copiile documentelor care atesta îndeplinirea 

condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverințele care atesta vechimea în muncă, în meserie 

și/sau în specialitatea studiilor, in copie; 

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care sa-1 faca incompatibil cu funcția pentru care candideaza; 

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 

catre unitățile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae; 

Copiile documentelor sunt însoțite de documentele originale pentru a fi certificate 

„conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs. 

Condiții de participare: 

Pot participa la concursul pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă 

de asistent  asistent   social  debutant  din cadrul  Serviciului Asistență Socială-Centrul de 

consiliere și sprijin pentru părinți și copii , persoanele care îndeplinesc următoarele 

condiții (art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările 

ulterioare): 

1 .Are cetățenia română, cetațenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparținand Spatiului Economic European și domiciliul în România; 

2.Cunoaște limba română, scris și vorbit; 

3.Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4Are capacitate deplina de exercițiu; 

5.Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 

pe baza adeverinței eliberate de medicul de familie sau de unitațile sanitare abilitate; 

6.îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime, sau alte condiții 

specifice potrivit postului scos la concurs; 

7.Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unor infracțiuni contra 

umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, 

care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni 

săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția 

situației în care a intervenit reabilitarea". 

 



- Bibliografia /tematica de concurs cuprinde: 

             1. Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social,cu modificările și 

completările ulterioare, 

2.Codul deontologic nr.1/2007 al profesiei de asistent social,cu modificările și 

completările ulterioare, 

3.Legea nr.272/2004(r1) privind protecția și promovarea dreptului copilului ,cu 

modificările și completările ulterioare, 

4.Ordinul nr.27/2019 al Ministerului muncii și justiției sociale privind aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale destinate copiilor, 

5.HG nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și 

intervenția în echipa multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați 

în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane,precum 

și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state ; 

6.Legea nr.292/2011 privind asistența socială ,cu modificările și completările 

ulterioare 
             7. Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului 

de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate  si a serviciilor 

de care acestia pot beneficia, precum si pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind 

colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile  

publice de asistenta sociala si a modelului standard al  documentelor elaborate de catre 

acestea 

 

Calendarul de desfășurare al concursului: 

1.Dosarele de concurs se depun până la data de 15 iulie 2021, orele 16.00; 

2.Selecția dosarelor de concurs se face pana la data de 16 iulie  2021, orele 16.00; 

3.Afișarea rezultatului selecției dosarelor se va face până la data de 17 iulie 2021, orele 

16.00; 

4.Depunere contestatii la selectia dosarelor de concurs: pana la 19 iulie 2021, orele 16.00; 

5.Rezultatul contestațiilor la selecția dosarelor 21 iulie 2021, pana la orele 16.00; 

6.Proba scrisă va avea loc în data de  26 iulie 2021, orele 10.00 ; 

7. Interviul va avea loc în data de  28 iulie  2021, orele 10.00 ; 

 

Relații suplimentare se pot obține la numărul de tel. 0253/473 108 –Inspector resurse 

umane Ion Mariana 

 

 

 Primar,                                                                                               Birou resurse umane, 

Ciutureanu Robert Marian                                                                               Ion Mariana 

 

 

 

 


