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În conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului 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, modificat de punctul 8 din Hotărârea Guvernului 

nr. 1027/2014, pentru modificarea şi completarea 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, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 

 

 

A N U N Ţ 

 

              Primăria comunei Piatra Șoimului, judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare 

pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de  Asistent social (lucrător 

social) - Compartiment Asistenta și Protectie Sociala,  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Piatra Șoimului, judeţul Neamţ,  în data de 23.06.2022 ora 10.00 -  proba 

scrisă şi 28.06.2022, ora 10.00 – proba interviu,  la sediul instituției.            

        Conţinutul dosarului de concurs 

     Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va 

conţine următoarele documente: 

a)cerere de înscriere la concurs adresată  conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

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

caz; 

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

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndepinirea condiţiilor specifice 

ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;  

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în mserie 

şi/sau în specealitatea studiilor, în copie; 

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-

l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unităţile sanitare abilitate; 

g)curriculum vitae; 

(2)Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 

şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

(3)În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia 

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel 

mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

 (4)Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

         Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse la sediul Primăriei comunei Piatra 

Șoimului, compartiment Registratură, până la data 14.06.2022,  ora 15.00.  

Relații suplimentare la nr. de telefon: 0233/296.548. 

mailto:primaria@primariapiatrasoimului.ro


       Condiţii generale de participare: 

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;    

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; 

d) are capacitate deplina de exercitiu; 

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 

cerintelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umananitatii, contra 

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica 

infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu 

intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a 

intervenit reabilitarea.   

      Condiţii specifice de înscriere: 

- studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

- cunoștințe medicale dovedite cu documente; 

- Cunoaşterea / familiaritatea cu problemele socio-economice ale comunei; 

- Experienţă în domeniul asistenţei sociale/medico-sociale/intervenţii comunitare constituie 

avantaj; 

- Experienţa în domeniul protecţiei copilului şi a drepturilor lui constituie avantaj; 

- Experienţă în munca de teren (efectuare anchete sociale, aplicare chestionare, etc.) constituie 

avantaj; 

- atitudine pozitiva fata de oameni; 

- tinuta si o conduita cultivata; 

- o buna judecata si rabdare; 

- permis de conducere; 

- experiență profesională în domeniul asistenței sociale – minim 3 ani și 6 luni.   

      Tipul probelor de concurs sunt: 

- Selecție dosare; 

- Proba scrisă; 

- Interviu. 

      Calendarul de desfăşurare a concursului: 

Data  limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 14.06.2022  ora 15.00; 

Datele de desfăşurare a probelor de concurs:  

- proba scrisă: 23.06.2022, ora 10.00; 

      -    interviul: 28.06.2022, ora 10.00.       

Interviul va aborda atât subiecte profesionale, cât şi elemente relevante privitoare la 

activitatea de până atunci a candidatului, la rezultatele profesionale şi la comportamentul său, 

conform HG 286/2011. 

Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii, trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin nota 5. 

Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă:  maxim o zi lucrătoare 

de la finalizarea fiecărei probe; 

Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor: cel 

mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data 

afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept; 

Termenul în care se afişează rezultatele finale: maximum o zi lucratoare de la 

expirarea termenului de depunere a contestatiilor.   

Atașăm bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului organizat pentru 

ocuparea postului de Asistent social (lucrător social)  organizat în data de 23.06.2022.    
 

                                  PRIMAR, 

                               Nicorescu Neculai 

 

 



 

BIBLIOGRAFIA 

stabilita in vederea sustinerii concursului organizat pentru ocuparea postului de Asistent 

social (lucrător social)   - Compartiment Compartiment Asistenta și Protectie Sociala 

organizat în data de 23.06.2022 

 

Bibliografie generală 

1. Constituţia României, republicată;  

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

4. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ (Partea I – Dispoziții generale; Partea III.- 

Administraţia publică locală: Titlul I, Titlul IV, Titlul V- Cap.I, Cap.IV, Cap.VIII; Partea VI.- 

Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia 

publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice Titlul I, Titlul IICap.I, Cap.II, 

Cap.V, Cap.VIII; Partea VII Răspunderea administrativă); 

Bibliografie specifică 

5. Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**)privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap; 

6. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004(**republicată**)privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului; 

7. Legea nr. 292/2011 privind asistenţa sociale; 

8. H.G. nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin 

autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în 

prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în 

unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare; 

9.Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*) privind venitul minim garantat (aplicabilă 

începând cu data de 17 iunie 2014*) 

 

 

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere 

toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii 

dosarelor de concurs. 

 

 

                                  PRIMAR, 

                               Nicorescu Neculai 
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