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PRIMARIA COMUNEI ȚÎNȚĂRENI  
anunță 

 
     In conformitate cu prevederile H.G.R. 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, Primaria Tintareni  organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante in statul de functii dupa cum urmeaza: 

 
Un post de educator,grad debutant ,functie contractuala de executie durată nedeterminată, normă 
întreagă in cadrul Serviciului asistenta sociala-Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si 
copii. 

CONDITIILE 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 de 18 ani 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 condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, 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. 
 
1.Pentru postul de educator,grad debutant ,functie contractuala de executie durată 
nedeterminată, normă întreagă in cadrul Serviciului asistenta sociala-Centrul de consiliere si 
sprijin pentru parinti si copii. 
 
Pentru inscrierea la concurs candidatii trebuie să indeplinească următoarele condiţii, conform art. 6 din H G 
nr.286/2011: 

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina: 
- cererea de inscriere la concurs (formular de la Biroul Resurse umane ) 
- copia actului de identitate, 
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 
specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice, diploma de bacalaureat; 
- copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea 
in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, 
- cazierul judiciar in original sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-
i faca incompatibil cu functia pentru care candideaza,( candidatul declarat admis la selectia dosarelor care 
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a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de 
a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii 
primei probe a concursului). 

- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni 
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare 
abilitate, cu menţiunea ,,apt pentru postul de educator’’contine in clar numarul, data , numele emitentului 
si calitatea acestuia , in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii precum si Fisa de aptitudini 
completata si parafata de medicul de medicina muncii, 
- curriculum vitae.  
-copia livretului militar; 
- copia act de nastere, copia certificat de casatorie; 

 
Concursul constă în 3 etape succesive: 
- selecţia dosarelor de înscriere; 
- proba scrisă; 
- interviul. 
- CONDITII DE PARTICIPARE : 
- studii medii (absolvite cu diploma de bacalaureat in  
domeniul pedagogic calificare educator sau studii  
superioare cu modul pedagogic ); 
- Să fie apt din punct de vedere medical fizic şi psihologic pentru efectuarea serviciului; 
- Abilităţi de comunicare şi muncă în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, gândire logică,  seriozitate şi 
corectitudine, profil moral corespunzător funcţiei, conduită profesională corespunzătoare. 
 
CALENDARUL  DE DESFASURARE A CONCURSULUI: 

- depunerea dosarelor se va face pana la data de  10.01.2017 ora 15,00 la sediul Primariei Tintareni. 
- proba scrisa se va desfasura in data de  18.01.2017, ora 10,00 la sediul Primariei  Tintareni ; 
- proba interviului se va desfasura pe data de20.01.2017. ora 12,00 la sediul Primariei  Tintareni . 
 

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU POSTUL DE EDUCATOR  
1.Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată,  cu modificările şi completările 
ulterioare; 
2.Legea nr. 477/ 2004 privind CODUL de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile 
publice, publicată în M.O., Partea I, nr. 1105 din 26.11.2004; 
5.Legea nr. 53/ 2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (încheierea 
contractului individual de muncă, încetarea contractului individual de muncă; susupendarea contractului 
individual de muncă, modificarea contractului individual de muncă, drepturile şi obligaţiile angajatorilor 
conform Codului Muncii, drepturile şi obligaţiile salariaţilor conform Codului Muncii) 
4.Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului; 
5.Ordinul nr.289/2006 pentru aprobarea Standaredelor minime obligatorii privind Centrul de consiliere si 
sprijin pentru parinti si copii si a ghidului metodologic de implementare a acestor standard; 
6. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale 
 
Tematica de concurs si relatii suplimentate se pot obtine de la Biroul resurse umane sau la  

Tel 0253/473108  -Persoana de contact-Ion Mariana 
 

Actele necesare inscrierii la concurs, conditiile specifice de participare la concurs, bibliografia si 
tematica, sunt afisate la avizierul Primariei comunei Tintareni  si pe site-ul institutiei . 
 
                 Primar,                                                           Intocmit, 
           Maria Vasilescu                                                   Ion Mariana 
 


