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ANUNŢ  

 

Având în vedere prevederile: 

- H.G. 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 plătit din fonduri publice, cu modificrile şi completările ulterioare, 

- art.31 din Legea cadru  nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice – cu modificările şi completările ulterioare,  

- Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare 

funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/ serviciilor publice de interes local al comunei 

Ţânţăreni, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare ori în 

funcţie a personalului contractual al acestora,  

 

Primăria comunei Ţânţăreni organizează examen pentru promovarea în grad sau treptă 

profesional/ă prin transformarea postului, la sfârșitul perioadei de debut stabilită în condițiile legii, 

după obținerea certificatului care atestă finalizarea stagiului și promovarea evaluării conform 

procedurii legale aplicabile, astfel: 
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Condiţii generale de participare la examen:  

- să dețină avizul de exercitarea a profesiei de asistent social având treapta de competență Practicant.  

 

Procedura de desfăşurare 

Examenul se va desfăşura la sediul  Primăriei comunei Ţânţăreni, str. Tudor Vladimirescu nr. 123  şi 

va avea următoarele etape:  

 

I. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare de către candidaţii înscrişi 

II. Proba scrisă – se va desfăşura în data de 26.10.2022 ora 10.00 şi constă în redactarea unei 

lucrări pe un subiect din domeniul de activitate al angajatului care să ateste pregătirea profesională şi 

gradul de acumulare a experienţei profesionale în domeniul respectiv, în baza tematicii şi 

bibliografiei ataşate.  

 

 



Notă:  

Lucrările redactate la proba scrisă, vor fi notate de fiecare membru al comisiei de examinare, cu un 

punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii: 

    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate; 

    b) abilităţi de comunicare; 

    c) capacitate de sinteză; 

    d) complexitate, iniţiativă, creativitate. 

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.  

Rezultatul examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet a 

acesteia, în termen de 2 zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia. 

Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului se va face începând cu prima zi a 

lunii următoare celei în care a avut loc examenul de promovare. 

 

Contestaţii 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la 

data afişării rezultatelor.  

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane

 
 

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT  

 

BIBLIOGRAFIA /TEMATICA  

 

             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 

 

 

 

 

 

     


