
PRIMARIA TINTARENI 
JUDETUL GORJ 

NR.  1457/05.03.2014 
 

A N U N Ţ 

     Primăria comunei Tintareni organizeaza concurs de recrutare (personal contractual-
functie  vacanta) pentru : 
-1 post referent (asistent social) grad II in cadrul Serviciului Asistenta Sociala – Centrul de 
consiliere pentru copii si parinti 
 Probele stabilite pentru concurs: SELECTIA DOSARELOR, PROBA SCRISA, 
INTERVIUL.  
  Condiţiile de desfăşurare a concursului: 
 Concursul va avea loc în data de 16.04.2014 orele 10,00 proba scrisa,si in data de 
18.04.2014 orele 13.00 interviul  la sediul Primariei Tintareni. 
 
Conditii de participare pentru  postul referent (asistent social) grad II in cadrul Serviciului 
Asistenta Sociala – Centrul de consiliere pentru copii si parinti : 
-studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat 
-cunostinta operare PC – nivel mediu 
-vechime in specialitatea studiilor 6 luni 
Acte necesare înscrierii la concurs : 
-cerere pentru participare la concurs adresata conducatorului autoritatii publice; 
-copie C.I. / B.I. ; 
-copie certificat de naştere, de căsătorie ; 
-copie după ultima diploma de studii, si a ale alor acte care atesta efectuarea unor 
specializari,copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice; 
-cazier (sau declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale) 
-adeverinta medicala care sa ateste  starea de sanatate corespunzatoare ; 
-curriculum vitae 
-declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă ca nu a făcut poliţie politică, 
 

 Depunerea dosarelor se face in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului 

-18.03.2014 ora 16,00 la sediul Primariei Tintareni. 

 Relatii suplimentare se pot obtine la nr .de telefon 0253/473108 sau 0253/473109-
persoana de contact Ion Mariana -inspector resurse umane. . 

 Postul vacant mai sus mentionat este  scos  la concurs /examen cu aprobarea Ministerului 
Administratiei si Internelor nr.74602/VPD/31.07.2012 in baza adresei Prefecturii 
nr.16832/03.08.2012 privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante unice . 

 

                                                   Primar, 

                                          Prof .Maria Vasilescu 
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Privind postul de referent (asistent social) gradul II in cadrul Serviciului Asistenta 
sociala-Centrul de consiliere si sprijin pentru copii si parinti 

1. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata. 
2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual. 
3. Legea nr.53/2003 - (art 37-art 41), (175-183) modificata prin Legea nr 40/2011 

privind Codul Muncii. 
4. Legea nr.272/2004 cu privire la protectia si promovarea drepturilor copilului;  
5. Ordinul nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea 

planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea planului 
individualizat de protectie;  

6. Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social.  
7. Ordinul nr.289/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 

centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii si a ghidului metodologic de 
implementare a acestor standarde. 

 

                                                             PRIMAR, 

                                              PROF. MARIA VASILESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primaria Tintareni 
Judetul Gorj 
Nr .1458/05.03.2014 
 
 
                                                             Proces-verbal, 
                                                         Încheiat azi 05.03.2014 
 
 

Azi, 05.03.2014 s-a procedat la afişarea  anunţului nr.1457/05.03.2014         
privind organizarea  concursului de recrutare (personal contractual-functie 
vacanta) de referent (asistent social) grad II in cadrul Serviciului Asistenta 
sociala –Centrul de consiliere si sprijin pentru copii si parinti. 
Afişarea s-a făcut la sediul Primariei Tintareni,J udetul Gorj. Anunţul a 
cuprins temeiul legal, data, ora, condiţiile specifice şi tematica concursului 
de recrutare.. 
 În aceste condiţii se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
                                                                                Ghibusi Nicoleta Simona______ 
                                                                                 Ion Mariana_______ 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


