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NR.2l l7 /17.03.2022

Anunt concurs -Asistent social debutant

PrimS,ria Comunei Parincea, judelul Bacau cu sediul in Comuna Parincea, judetul Bac6u in
baza HG 286/2011, organizeazi, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioad6

nedeterminati a funcliei contractuale de execulie vacante de asistent social debutant.

Denumirea postului: Asistent Social debutant, compartimentul Asistenta Social6;

Conditii specifice de participare la concurs:

o nivelul studiilor - studii superioare absolvite cu diplomd de licenli in specializarea

asistenlE socialA;

aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Nalional al Asistentilor Sociali;

vechime in specialitatea studiilor necesare ocupirii postului - nu este necesari.

Concursul se va organiza conform calendarului urmdtor:

14 aprilie , ora 10.00 - proba scrisi la sediul institutiei;

19 aprilie , ora 10.00 - proba interviu la sediul institutiei.

Dosarele de inscriere se depun la sediul instituliei in termen de l0 zile de la publicarea

anunlului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III a.

Date de contact : teUfax:0234226530/0234226524,emaill:offrce@parincea.ro.
primaria.parincea@yahoo.com. persoana de contact:Chirili Olga -responsabil resurse

umane.
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BIBLIOGRAFIE

In vederea orgalizarii si deslisuririi concursului petrtru ocuparea pe perioada nedeteiminati a

functiei cotrtractuale de executie de asistent social- debutant in cadrul compartimentului - asistente
socialS - din aparatul de specialitaae al primarului comunei Parincea,

Bibliogralie:

I.CONSTITUTIA ROMANIEI;

2.O.U-G. 1r.57/2019 privind Codul administrativ; TITLUL III- Personalul contractual din autoritafile ii
institqiile publice; CAPITOLUL I -Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritSlile $i
instituliile publice

3. Legea asistentei sociale nr.292l2011, cu modificdrile si completarile ulterioare;

4.Legea']r..277l20l0 privind alocatia pentru sustinerea faniliei, republicata cu modificerile si completerile
ulterioare;

5.H.G. nr.38/201 I pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.27712010
privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificirile si completarile ulterioare;

6.Legea ff.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

7.H.G. n-r.50/201I pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
w.416/2001privind venitul minim garantat, cu modificarile si completlrile ulterioare;

8. LEGE nr.226din 16 septembrie 2021 privind stabilirea mdsurilor de proteclie sociald penau consumatorul

lulnerabil de energie;

9.Legea w.248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor govenind din familii
defavorizate, cu modificirile si completirile ulterioare;

l0.Legea 448/2006 privind protectia si promovarea dreplurilor persoanelor cu handicap, republicata, cu
modificdrile si compledrile ulterioare;

l l,Legea nr.l16D002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificirile si completdrile
ulterioare;

12. Holarareafi.69lD0l5 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.

Condiliile de desfiqurare a concursului. condiliile de participare la concurs gi bibliografia stabilit6 se afiFaza
la sediul instituliei gi pe site-r-rl wr14.p44!4g9q.qq.

Infoma[ii suplimentare se pot obtine la numerul de telefon 0234/226530, Compartimentul resurse umane.

Dosarul de inscriere la concurs se depune la sediul Primdriei comunei Parincea li rebuie se contind in mod

obligatoriu docwnentele prevezute la art. 6 din H.G. ff. 286/201I pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau tempomr vacant corespunzator
functiilor contractuale $i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a



personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fbnduri publice. cu modificdrile qi completarile
ulterioare:

l. cerere de inscriere la concuN adresau conducabrului instituliei publice ;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesld identitatea, potrivit legii, dupA caz, precum gi

copii ale altor acte de stare civila (certificat de nattere, casetorie, livret militar, livret de familie);

3. copiile documentelor carc sd ateste nivelul studiilor fi ale altor acte care atestd efectuarea unor specializ5ri.
precum !i copiile documenlelor care ates6 indeplinirea conditiilor specifice

4. cametului de munca sau. dupd caz, adeverintele care atestd vechimea in muncd- in meserie gi/sau in
specialitatea studiilor, in copie;

5. cazierul j udiciar sau o declaralie pe propria rdspundere ce nu are antecedente penale care sA-l face
incompatibil cu funclia pentru care candideazai Candidatul declarat admis la seleclia dosarelor, care a depus
la inscriere o declaralie pe propria rispundere cA nu are antecedente penale, are obligatia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar. cel mai lirziu panA la data desfa$urarii primei probe a

concursului:

6. adeverin6i medicala care si ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult 6 luni anterior
derularii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de c6tre unitelile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae;

8. alte documente relevante pentru desfd{urarea concusului;

9. dosar cu qini sau de incopciat.

Copiile de pe rctele prevlzute mai sus se prezinti insolite de documentele originale, care se certifictr
pertru conformitate cu origitralul de citre secretarirtul comisiei de concurs, sau in copii legalizrte.
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