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ANUNȚ 
 

 

Primăria comunei Băiuţ, judeţul Maramureş, organizează la sediul Primăriei comunei 

Băiuţ, județul Maramureş nr.  52 un concurs, în data de 21.02.2022, ora 10:00 - proba scrisă şi 

în ziua de 22.02.2022 ora 10:00 – interviul, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de 

asistent social. 

 Se pot înscrie la concurs persoane cu studii superioare absolvite cu diplomă de licență. 

Condiţii de participare: 

Condiţii generale: 

Condițiile prevăzute la art 3 din H.G. nr. 286/2011  

Condiţii specifice:  

Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale 

Nu se solicită condiții de vechime. 

Dosarul de concurs se poate depune la sediul Primăriei Băiuţ din localitatea Băiuţ nr. 52, birou 

secretar general şi va cuprinde următoarele documente: 

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor  

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e)cazierul judiciar original; 

f)adeverinţă medicală valabilă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare  

g)curriculum vitae; 

Bibliografia: 

O.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Partea a VI-a Titlul III, Capitolele III, IV și V  

Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate, republicată 

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu 

modificările și completările ulterioare 

Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul 

vulnerabil de energie 

Calendarul concursului: 

Data limită de depunere a dosarului este 14.02.2022 ora 15.00 

Proba scrisă va avea loc în data de 21.02.2022, ora 10:00. 

Interviul va avea loc în data de 22.02.2022, ora 10:00. 

 

 

Primar, 

Maciuc Viorica 


