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ORGANIZARE CONCURS RECRUTARE  

pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacantă, 

Referent, clasa III, grad profesional superior, 

Direcția de Asistență Socială / 

Compartiment de asistență socială și autoritate tutelară 

 
 
Primăria Orașului Săveni, județul Botoșani, organizează concurs, în data de 17.05.2021, pentru ocuparea pe durată 

nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior, din cadrul Direcției 

de Asistență Socială, Compartiment de asistență socială și autoritate tutelară. 

 

1. Probele stabilite pentru concurs: 

- Selecția dosarelor de înscriere la concurs; 

- Proba scrisă; 

- Interviul. 

 

2. Condițiile de desfășurare a concursului: 

- Dosarele de concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 

12.04.2021 - 04.05.2021, inclusiv, în intervalul normal de lucru al instituției, la sediul Primăriei Orașului Săveni, 

din strada 1 Decembrie, nr.1, Județul Botoșani, etajul 1, camera 23 – Resurse Umane; 

- Selecția dosarelor are loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 

dosarelor, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs; 

- Data susținerii probei scrise: 17.05.2021, ora 10:00 a.m. 

- Interviul are loc în data de 19 Mai 2021 și poate fi susținut doar de către acei candidați care au fost declarați 

admiși la proba scrisă. 

  

Locul de desfășurare a concursului :  

- sediul Primăriei Orașului Săveni, strada 1 Decembrie, nr.1 – Săveni, județul Botoșani 

  

3. Condițiile de participare la concurs:  
 

 Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de ART.465 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ: 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe 

bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică 

organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; 

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, 

infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei 

infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în 

care a intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia 

a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare 

în ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 
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4. Condiții specifice prevăzute în fișa postului aferente funcției publice: 

 

 - condiţii de studii: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;  

 

 - condiţii de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție:  7 ani ; 

 

 - condiţii specifice: specializări/perfecționări în domeniul asistență socială dovedită pe baza unor documente, în  

            condițiile legii; 

 - durata normală a timpului de lucru: 8 ore/zi, ore de zi, 40 ore /săptămână; 

 

5. Dosarul de concurs va conține: 

 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G.nr.611/2008, cu completările și modificările ulterioare;  

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi 

perfecţionări; 

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea 

în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;  

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 

concursului de către medicul de familie al candidatului; 

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice 

pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin 

probă suplimentară; 

h) cazierul judiciar; 

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau 

adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de 

legislaţia specifică ; 

 

PRIMAR, 

TÎRZIORU PETRU - RELU 

 

 

 

NOTĂ:     

(11) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G.nr.611/2008, cu completările și modificările ulterioare;  

(12) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (11) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: 

funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în 

specialitatea studiilor.  

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii 

cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile 

legii;  

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) din NOTĂ, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) din NOTĂ, se prezintă în copii legalizate sau 

însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs;  

(4) Documentul prevăzut la pct.5 lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la 

concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării 

concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs 

preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional;  

(5) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind 

instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.  
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BIBLIOGRAFIA 

la concursul organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție de  

referent, clasa III, grad profesional superior, din cadrul Direcției de asistență socială /  

Compartiment de asistență socială și autoritate tutelară 

 

 

1. Constituţia României, republicată,  

2. O.U.G.nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Partea a 

VI-a ( Titlul I şi II ) – Statutul funcționarilor publici, prevederile aplicabile personalului contractual 

din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice; 

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

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea 116/2002 privind combaterea si prevenirea marginalizării sociale; 

6. Legea nr.292/2011 a asistenței sociale; 

7. Legea Nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – republicare; 

8. LEGEA Nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – 

republicată; 

9. LEGEA Nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice*republicare; 

10. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

11. Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

NOTĂ:Se vor lua în considerare forma actelor normative enumerate, în vigoare la data publicării anunțului privind 

organizarea concursului. 
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ATRIBUȚII stabilite în fișa postului 

 

1. Intervine la nivelul comunității având un rol activ în identificarea cauzelor de risc la nivel comunitar și a situațiilor de 

risc la nivel individual; 

2. Colaborează cu membrii echipelor pluridisciplinare, care asigură servicii de susținere specializată pentru copilul sau/și 

adultul aflat în situații de risc în comunitate sau aflat în situație de separare de familia sa și pentru care s-a luat o 

măsură de protecție specială; 

3. Deservește funcționarea compartimentului la nivel comunitar; 

4. Intervine atât în cadrul instituțional, cât și în comunitate, la nivelul asigurării relației cu diverse servicii specializate; 

5. Desfășoară activități prevăzute în planul de intervenție, identifică cauzele de risc la nivel comunitar și identifică 

situațiile de risc pentru beneficiar; susține beneficiarul în activitățile de maximizare a gradului de autonomie 

personală; 

6. Susține exersarea deprinderilor de viață independente ale beneficiarilor; 

7. Susține dezvoltarea abilităților sociale, emoționale și cognitive ale beneficiarilor; 

8. Desfășoară activitatea specifică ținând cont de particularitățile beneficiarilor: sex, vârstă, nivelul de dezvoltare 

biologică, psihologică, socială, stare de sănătate, grad de deficiență, tipul deficienței, tipul de dependență, situație 

socială și economică; 

9. Întocmește și eliberează adeverințe conform solicitărilor; 

10. Monitorizează și analizează situația copiilor din orașul Săveni, respectarea și realizarea drepturilor lor; asigură 

centralizarea acestor date și  informații; 

11. Identifică copiii aflați în dificultate, elaborează documentația pentru stabilirea măsurilor special de protecție  a 

acestora și susține în fața organelor de protecție  competente măsurile de protecție propuse; 

12. Realizează și sprijină activitatea de prevenire a abandonului copiilor; 

13. Supraveghează minori aflați sub ocrotirea părintească sau tutelă; 

14. Supraveghează și ocrotește persoanele majore lipsite de capacitate de exercițiu și a celor cu capacitatea de exercițiu 

deplină, dar care nu-și pot asigura singure îngrijirea și reprezentarea; 

15. Îndrumă și efectuează controlul asupra modului în care sunt administrate bunurile și veniturile lor; 

16. Verifică în teritoriu și întocmește referate de anchetă social, formulând puncte de vedere, la solicitarea instanțelor 

judecătorești, privind raporturile patrimoniale personale dintre părinți și minori în cazuri de divorț, încredințare, 

reîncredințare, stabilire de domiciliu, stabilire a programului de vizite, procesele minorilor trimiși în judecată ca 

infractori minori, întraruperea sau amânarea executării pedepsei pentru majori, declararea judecătorească a 

abandonului copiilor instituționalizați sau la solicitarea organelor de poliție pentru cercetarea minorilor care au 

săvârșit infracțiuni; 

17. Verifică anual și ori de câte ori este nevoie gestiunea tutorilor și curatorilor; 

18. Sesizează alte autorități privind cazurile a căror soluționare excedă competența autorității tutelare; 

19. Sesizează D.G.A.S.P.C. când se constată că un copil este în dificultate; 

20. La solicitarea medicului psihiatru oferă informații referitoare la existența sau adresa unui reprezentant personal sau 

legal al unui pacient al acestuia; 

21. Acționează pentru clarificarea situației juridice a copilului, în vederea identificării unei soluții cu character permanent 

pentru protecția copilului; 

22. Întocmește procese-verbale pentru constatarea abandonului sau găsirii copiilor ăn unități spitalicești sau în teritoriu; 

23. Întocmește planul de serviciu pentru copilul aflat în dificultate și stabilirea unei măsuri speciale de protecție; 

24. Întocmește documentația pentru prezentarea la Comisia de expertiză medical a copiilor cu handicap; 

25. Întocmește dosarul pentru obținerea avizului pentru asistentul personal; 

26. Întocmește dosarul pentru obținerea ajutorului social pentru copiii cu dizabilități; 

27. Participă la anchete sociale pentru obținerea burselor sociale de către studenți sau elevi; 

28. Urmărește rezolvarea strategiilor de intervenție în sprijinul copiilor aflați în dificultate și de prevenire a situațiilor de 

marginalizare și excludere socială la nivelul orașului Săveni; 

29. Coordonează implementarea strategiei cu privire la acțiunile antisărăcie, prevenirea și combaterea marginalizării 

sociale a copilului aflat în dificultate, precum și pentru soluționarea urgențelor sociale individuale și colective la 

nivelul orașului Săveni; 

30. Identifică și soluționează problemele sociale ale comunității din domeniul protecției copilului aflat în dificultate; 

31. Monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială cu privire la respectarea și realizarea  

drepturilor lor, asigură centralizarea și sintetizarea acestor date și informații; 
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32. Acționează pentru clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea nașterii acestuia, în vederea 

identificării unei soluții cu character permanent pentru protecția copilului; 

33. Organizează și susține dezvoltarea de servicii alternative de tip familial; 

34. Identifică, evaluează și propune acordarea de sprijin material și financiar familiilor cu copii în întreținere, asigură 

consiliere și informare familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor 

copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituțiilor special, etc. 

35. Urmărește asigurarea și aplicarea măsurilor educative stabilite de organelle competente pentru copilul care a săvârșit o 

faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal; 

36. Urmărește asigurarea și aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri precum și a 

comportamentului delicvent; 

37. Colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate  ale 

administrației publice central în vederea identificării situațiilor deosebite care apar în activitatea de protecție a 

copilului, a cauzelor apariției acestor situații și a stabilirii măsurilor pentru îmbunătățirea acestei activități; 

38. Realizează parteneriate și colaborează cu organizațiile neguvernamentale și cu reprezentanții societății civile  în 

vederea dezvoltării și susținerii măsurilor de protecție a copilului; 

39. Asigură relaționarea cu diverse servicii specializate; 

40. Sprijină accesul în instituțiile de asistență social destinate copilului sau mamei și copilului și evaluează modul în care 

sunt respectate drepturile acestora; 

41. Participă la procesul de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor; 

42. Asigură distribuirea laptelui praf copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 12 luni care nu beneficiază de laptele matern; 

întocmește proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual de măsuri pentru prevenirea și combaterea 

marginalizării sociale; 

43. Întocmește situațiile statistice solicitate de alte instituții sau șefi ierarhici superiori cu privire la beneficiarii Legii 

nr.116/2002. 
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