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ANUNT CONCURS

Av6nd in vedere prevederile art. 618, alin.(2) din O.U.G. 5712019 privind
Codul Administrativ, cu modificirile qi completdrile ulterioare qi art. II din Legea
203116.09.2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 5512020 privind unele
mdsuri pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID - 19, Comuna Racoq
orgarizeazS, concurs de recrutare in perioada 17-19.01.2022 pentru ocuparea
funcliei publice de execulie vacantd de:

1. Inspector, clasa I grad profesional debutanto in
Compartimentului Asisten(i sociali;

Durata normali a timpului de lucru, respectiv 8 ore/ zi, 40 de ore/
siptimini.

Concursul se organizeaza la sediul Primlriei Comuna Racogo str. Imreh
Barna nr.13, jud. Braqov, in data de:

- 17.01.2022, ora 09,00 proba scrisi,
- 19.01.2022, ora 09,00 la - proba oralS - interviul.
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la

data publicirii pe site-ul institutiei si al Agentiei Nalionale a Func{ionarilor Publici,
respectiv din data de 17.12.2021pdnd in datade 05.01.2022.

Dosarul de inscriere Ia concurs trebuie sd conlind in mod obligatoriu
documentele prevazute de art. 49 din HotdrArea de Guvern nr. 61 112008 modificatb
si completatd de Hotdrdrea de Guvern 117312008, respectiv urmatoarele documente:

a. Formularul de inscriere la concurs, prevazut in anexa 3;
b. Curriculum vitae, modelul european;
c. Copia actului de identitate;
d. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor si a altor documente care atestd
efectuarea unor specializdri qi perfeclioniri;
e. Copia cametului de munci qi/sau adeverin{ele eliberate de angqator pentru
perioada lucratS;
f. Copia adeverin{ei care atestd starea de sinitate corespunzatoale, eliberata cu
cel mult 6 luni anterior derularii concursului de cdtre medicul de familie al
candidatului:

cadrul



g. Cazierul judiciar;
h. Declaratia pe propria rdspundere, prin
din formularul de inscriere, care sd ateste
al Securitdlii sau colaborator al acesteia,
specific6.

completarea rubricii corespunz atoare
calitatea sau lipsa calitalii de lucrdtor
in condiliile prevdzute de legislalia

Copiile actelor prevdzute mai sus se prezinti in copii legalizate, sau insolite de
documentele originale, care se certificd pentru conformitatea cu originalul de catre

secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
Selectia doasarelor va avea loc in 5 zile lucratoare de la data expirdrii

termenului de depunere, respectiv in perioada 06.01.2022 - 12.01.2022.
Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere se afiqeazd de cdtre secretarul

comisiei de concurs, cu menfiunea admis sau respins, inso{itd de motivul
respingerii dosarului, la locul desfbqurdrii concursului Si pe pagina de internet a
autoritefii sau instituliei publice organizatoare,la secliunea qeatilin acest scop.

Afiqarea rezultatelor oblinute de candidali la probele concursului, precum gi
afigarea rezultatelor soluliondrii contestafiilor qi a rezultatelor finale ale concursului

' se realizeazd conform art. 67^I din Hotdr6rea Guvernului nr. 61 112008 pentru
aprobarea normelor privind organizarca qi dezvoltarea carierei funcfionarilor
publici, cu modificdrile qi completSrile ulterioare, folosindu-se numarul de
inregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs pentru fiecare candidat.

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Condi{iile generale prevdzute de art. 465 din O.U.G nr.5712019 privind Codul
Administrativ:

o Are cetifenia romdnd qi domiciliul in Romdnia;
. Cunoagte limba rom6nd, scris gi vorbit;
o Are v6rsta de minimum 18 ani impliniti;
o Are capacitatea deplind de exerciliu;
. Este apt din punct de vedere medical si psihologic sE exercite o funclie

public6. Atestarea stdrii de sdndtate se face pe bazd de evaluare
psihologicS' organizatd prin intermediul unitdlilor specializate
acreditate in condiliile legii;

o indeplineste condiliile de studii qi vechime prevdzute de lege pentru
ocuparea functiei publice;

o Indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru
ocuparea functiei publice;

. Nu a fost condamnatd pentru siv6rqirea unei infracliuni contra
umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie
sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei,



infractiuni de fals ori a unei infractiuni sdvdrsite cu intentie care ar face
-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu'exceptia situatiei in
care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau
dezincriminarea faptei ;

o Nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a-si
exercita profesia ori activitatea in execitarea careia a savarsit fapta,
prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
Nu au fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat
contractul individual de munca pentru motive disciplinare, in ultimii 3
ani:

. Nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia. in conditiile
prevazute de legislatia specifica.

Conditii specifice:
o Studii universitare de licen!6 absolvite cu diploma de licenfd sau echivalentd,

in domeniul asistenfei sociale sau qtiinle administrative;
o Nu este necesard vechimea in specilitatea studilor necesare exercitdrii func{iei

publice
La concurs pot participa doar persoanele care au obtinut avizul care va fi

eliberat dupa verificarea documentelor din dosarul depus.
Concursul constd din proba scrisd con{inand subiectele din biblio grafra

tematica puse Ia dispozilie. Persoanele care oblin la proba scrisd minim 50
(cincizeci) puncte, sunt admise la proba oraId, care constd intr-un interviu.

Comunicarea rentltatelor finale se va face, dupa frnalizarea ambelor probe si
centralizarea rezultatelor, de catre membrii comisiei de concurs. Data si ora pentru
comunicarea rentltatelor va fi anuntta dupd frnalizarea probei interviu de catre toli
candidalii.

Anexat, in anexele I Ei 2 se afla si bibliografia gi tematica necesare participarii
la concurs precum si atribuliile specifice postului.

Relalii suplimentare se pot obtine la sediul Primdriei Comunei Racog gi la
nr. de tel.lfax 02681286809, persoand de contact Laukovics Maria - inspector, clasa
I, grad profesional principal.

Email : primaria.racos@yahoo. com

Data afigdriii anunlului 17.12.2021. ora 09,00

SI



Anexa nr. I

BIBLIOGRAFIE $i TEMATICA
I funcfie publici - inspector, clasa I, grad profesional debutant -

Compartiment Asisten{i Sociali

1 . Constitutia Romaniei, republicatd;
2.Titlul I qi II ale p54ii a VI-a din OUG nr.5712019, cu modificirile gi completdrile
ulterioare;
3.OG nr.13712000 privind prevenirea si sancfionarea tuturor formelor de
discriminare, republicatd, cu modifi cdrile si completdrile ulterioare;
4.Legea nr 2A212002 privind egalitatea de qanse qi de tratament intre femei si
barbafi, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
5.Legea nr.29212011 asistenlei sociale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
6.Legea nr. 41612001 privind venitul minim garantat, cu modificbrile qi

' completdrile ulterioare;
T.Legea nr. 44812006 privind proteclia gi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicatd, cu modificirile qi completdrile ulterioare;
8.Legea nr. 27712010 republicatS, privind aloca{ia pentru suslinerea familiei, cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare;



Anexa nr.2

ATRIBUTII POST

Inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartiment Asistenfi social

l.Primeste actele, verifica si intocmeste documentatia pentru drepturile prevazute de
Legea nr. 416 I 2001 privind venitul minim garantat, cu completarile si modificarile ulterioare
acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, acordarea ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor de
inmormantare;

2.Intocmeste documentatia necesara privind acordarea ajutoarelor pentru incalzirea
locuintelor beneficiarilor de ajutor social, in perioada sezonului rece (noiembrie - martie) si tine
evidenta acestora;

3.Intocmeste dispozitiile pentru acordarea ajutoarelor de inmormantare pentru beneficiarii
venitului minim gar antat

4.Ehbereaza si tine evidenta adeverintelor pentru beneficiarii de ajutor social;
5.Intocmeste dosarele pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor aflate in situatii

deosebite, in conditiile legii;
6.Preia cererile si actele doveditoare de la solicitatii de ajutor pentru incalzirea locuintei.

altii decat beneficiarii de venit minum garantat;
T.Intocmeste documentatiile pentru acordarea ajutorului pentru incalzirealocuintei;
8.Intocmeste situatiile statistice si orice alte situatii pentru acordarea acestui drept
9.Primirea si inregistrarea cererilor pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii nou -

nascuti, precum si actele doveditoare din care rezulta indeplinirea condittilor legale de acordare a
acestui drept;

10. Efectuarea anchetelor sociale pentru solutionarea cererilor adresate Compartimentului;
I 1. Efectuarea in teren si intocmirea anchetelor sociale pentru divorturi, minori infractori,

persoane varstnice, alocatii suplimentare, tutele, curatele;
l2.Identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de de sen'icii/sau prestatii pentru

prevenirea separarii copilului de familie;
T3.lnainteaza propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea unei masuri de

protectie speciala, in conditiile legii;
l4.Colaboreaza cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in

domeniul protectiei copilului si transmit acesteia toate datele si informatiile solicitate in acest
domeniu;

15. Verificarea situatiei copiilor abandonati in institutiile sanitare sau de ocrotire;
16. Intocmeste fisa de calcul si stabileste cuantumul ajutorului social acordat beneficiarilor

de venit minim garantata;
lT.Transmite catre A.J.P.S.P. Brasov a raportului statistic lunar cu privire la beneficiarii si

sumele aprobate privind beneficiarii venitului minim garuntata.
18. Indeplineste orice alte atributii date prin dispozitia Primarului ;



Calendarul concursului este urmitorul:
l. Depunerea dosarului de concurs - pAnS la 05.01.2022, ora 16.00;

2. Selectia dosarelor in termen de 5 zle lucrdtoare de la expirarea termenului de depunere a

dosarelor, respectiv intre 06.01 .2022 - 12.01.2022

3. Proba scrisd se va susline in data de 17.01.2021, ora 09:00.

4. Notarea probei scrise gi comunicarea rezultatelor la proba scrisS- maxim o zi lucrdtoare de

lafinalizarea probei;

5. Depunerea contestaliilor formulate fa\d de rezultatul obtinut la proba scrisb - in termen de

24 ore de la data afigdrii rezultatului probei scrise;

6. Solu{ionarea contesta}iilor rezultatului la probd scrisd qi comunicarea rentltatului la

contestaJii - in termen de 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestaliilor;

7. Interviul - se va susfine in data de 19.01.2022 ora0900 ;

8. Notarea interviului gi comunicarca rczultztelor la interviu - maxim o zi lucrdtoare de la

frnalizarea probei;

9. Depunerea contestafiei formulate fatd de rezultatul la interviu -24 ore de la data afiqdrii

rezultatului la interviu;

10. Solu{ionarea contesta{iilor rezultatului la interviu qi comunicarea rezultatului la contesta}ii

- in terrnen de maxim 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;

11. Afigarea rezultatelor finale - in termen de maxim24 ore de la expirarea termenului de

depunere a contestatiilor formulate fa[d, de rezultatul la interviu;

Bibliografia si atributiile fiecarui post sunt prevdzute in anexa la prezentul anunt qi

face parte integrantd din acesta.

Relafii suplimentare se pot obtine la sediul Primdriei Comunei Racoq qi la nr. de tel.lfax
0268/286809, persoand de contact Laukovics Maria - inspector, clasa I, grad profesional
principal.

Email : primaria.racos@yahoo.com


