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ANUNŢ 

CONCURS PENTRU FUNCŢIA CONTRACTUALĂ VACANTĂ 

ASISTENT SOCIAL, (COD COR 263501), PRACTICANT, 

LA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VȂRSTNICE VĂRATEC 

 

      PRIMĂRIA COMUNEI AGAPIA, cu sediul in loc.Agapia, str. Nicolae Iorga, 

nr.140, jud.Neamţ organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale 

vacante de execuţie, de asistent social, treapta de competenţă profesională 

practicant, pe durată nedeterminată, cu condiţiile generale aprobate prin art.3 din 

H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

     Datele de desfăşurare a concursului sunt: 

     Proba scrisă: 19.12.2019, ora 10.00, la sediul institutiei. 

     Proba interviu: 23.12.2019, ora 14.00, la sediul institutiei. 

 

1. Denumirea postului ASISTENT SOCIAL (COD COR 263501) – 1  post 

- post vacant contractual pe perioadă nedeterminată. 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

- nivelul studiilor: studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă 

sau echivalent în domeniul asistenţă socială, specializarea asistenţă socială 

- vechime in specialitate – minim 1 an 

- membru in Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali şi aviz pentru exercitarea 

profesiei – treapta de competenţă practicant 

- aviz psihologic, cu menţiunea „apt pentru funcţia de asistent social” 

- cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu, dovedite pe baza unor 

documente care să ateste deţinerea acestor competenţe certificate, in 

condiţiile legii 

 

      Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei Comunei Agapia şi 

trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 

286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

       Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs 

este  de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul Primăriei comunei Agapia . 

Date contact: tel./ fax.0233/244607; 0233/244611. 
 

Reprezentant legal, 

Viceprimar cu atribuţii de primar, 

VASILIU MIHAI 
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BIBLIOGRAFIA DE CONCURS: 

 

 

 1.  OUG. nr.57/ 2019 privind Codul administrativ, actualizat 

 2.  Codul deontologic al profesiei de asistent social; 

 3. Legea nr.466/2004 privind statutul asistentului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 4. Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările 

ulterioare;     

 5. Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 6.  Ordinul Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale nr.29 din 03.01.2019 

privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 

părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în 

dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în 

sistem integrat şi cantinele sociale, ANEXA NR.1 – Standarde de calitate pentru 

serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor 

vârstnice, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în 

Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare: cămine pentru persoane vârstnice,  

7. H.G. nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 

serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia 

se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai 

persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 

8.   H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum 

şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. 


