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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 24.02.2023, ora 10:00 - proba scrisă 

şi în ziua de 27.02.2023ora 10:00 – interviul, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante – 

durată nedeterminată – de Asistent Social treapta profesională debutant din cadrul 

compartimentului Asistență Socială Băiuţ. 

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

Condiţii de participare: 

Condiţii generale: 

Condițiile prevăzute la art.15 din H.G. nr. 1336/2022 

Condiţii specifice: 

Studii superioare în domeniul asistenței sociale absolvite cu diplomă de licenţă. 

Nu se solicită condiții de vechime. 

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

consilier superior Man Cristian şi va cuprinde următoarele documente: 

a)formular de înscriere la concurs; 

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

în termen de valabilitate; 

c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de 

nume, după caz; 

d)copiile documentelor care atestă 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; 

e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care 

să ateste vechimea în muncă; 

f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului; 

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni 

prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu 

privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 

asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi 

funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, 

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 17.02.2023 ora 15.00. 

Proba scrisă va avea loc în data de 24.02.2023, ora 10:00. 

Interviul va avea loc în data de 27.02.2023, ora 10:00. 

Termenul de afișare a rezultatelor pentru fiecare probă este de 2 ore de la încheierea probelor. 

Contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului 

selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau probei practice 

şi al interviului. 

Rezultatele finale se afișează în termen de maxim 2 ore de la data soluționării contestațiilor 

sau în termen de maxim 2 ore de la expirarea termenului de depunere a contestației.  

 

 

 

 

Primar, 

Maciuc Viorica 


