ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
Tel.: 0246/228114, fax: 0246/228159
e-mail: primaria.gogosari@yahoo.com
website: www.primariagogosari.ro
ANUNŢ

Primăria comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de referent, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului asistență
socială si medicală comunitară.
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul
pentru ocuparea unui postului de referent grad profesional debutant, se stabilesc pe baza fișei postului.
Condiţiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea postului de referent grad
profesional debutant:
- Studii liceeale cu diplomă de bacalaureat;
- Fără vechime;
- Efectuarea unor perfecționări/specializări, în domeniu
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
-

susţinere proba scrisă: 25.02.2021, ora 1000, la sediul Primăriei comunei Gogoşari din sat
Gogoşari, str. Petre Ghelmez, nr 94, comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu;
interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul
Primăriei comunei Gogoşari din sat Gogoşari, str. Petre Ghelmez, nr 94, comuna Gogoşari,
judeţul Giurgiu.

Dosarul de concurs(dosar din carton plic sau cu șină) va conţine în mod obligatoriu:
Conform art.6, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va
conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
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b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă,
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care
a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunțului, la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, la secretarul comisiei de concurs,
doamna Preda Viorica.
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 17 februarie,
ora 1100, la sediul Primăriei comunei Gogoșari.
- susţinere proba scrisă: 25.02.2021, ora 1000,
- interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise,
Calendarul concursului:
- 04.02.2021- publicarea anunţului pe pagina de internet a Primăriei comunei Gogoşari, judeţul
Giurgiu;
- 17.02.2021- data limită de depunere a dosarelor de concurs;
- 25.02.2021, ora 1000, susţinere proba scrisă, la sediul Primăriei comunei Gogoşari din sat
Gogoşari, str. Petre Ghelmez, nr 94, comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu;
- interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul
Primăriei comunei Gogoşari din sat Gogoşari, str. Petre Ghelmez, nr 94, comuna Gogoşari,
judeţul Giurgiu.
BIBLIOGRAFIA:
I. Legea nr. 292/2011 - asistenţei sociale,
Secţiunea a 2-a Categorii de beneficii de asistenţă socială
Secţiunea a 4-a - Noţiuni specifice sistemului de beneficii de asistenţă socială
Capitolul IV - Măsuri integrate de asistenţă socială
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Secţiunea 1 - Prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială

II. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Secţiunea a 2-a Mediul familial şi îngrijirea alternative
Secţiunea a 4-a Educaţie, activităţi recreative şi culturale
Secţiunea a 3-a

Plasamentul în regim de urgenţă

III. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap,
Capitolul I - Dispoziţii generale, definiţii şi principii
Secţiunea 1 - Sănătate şi recuperare
Capitolul III - Servicii şi prestaţii sociale - Secţiunea 1 - Servicii sociale
Secţiunea a 2-a - Asistentul personal

IV. Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.
V. Hotărârea Guvernului nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de
monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la
muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru
aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a
modelului standard al documentelor elaborate de către acestea - METODOLOGIE
din 19 august 2015 de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi
modelul standard al documentelor elaborate de către acestea

PRIMAR,
Daia Dănuţ
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