ANUNŢ
Primaria Scheia, judetul Iasi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiei
publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul aparatului de
specialitate, compartimentul de asistența sociala si autoritate tutelara.
Probele stabilite pentru concurs :
- selecţia de dosare ;
- probă scrisă ;
- interviu ;
Condiţii de desfăşurare a concursului :
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere : în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
- data și ora organizării probei scrise : 18.04.2018, ora 9,00 ;
- locul organizării probei scrise : sediul Primariei Scheia, judetul Iasi.
- Interviul va avea loc în termen de 5 zile lucratoare de la data probei scrise.
Condiţiile de participare la concurs :
- Conditii de vechime : 9 ani în specialitatea studiilor ;
- Conditii de studii : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea
asistenţă socială;
Bibliografia de concurs este afisata la sediul Primariei Scheia, judetul Iasi si pe site-ul
www.scheia.ro.

Bibliografie inspector, grad profesional superior – asistent social:

1.

Legea nr.188/1999 – Statutul Functionarilor Publici, republicată;

2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, actualizată
3. Constitutia Romaniei, actualizată ;
4. Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală,republicată;
5. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;
6. Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, actualizată;
7. Legea nr.292/2011 – legea asistentei sociale, actualizată;
8. Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;
9. Legea nr.61/1993

privind alocatia de stat pentru copii modificata si completata;

10. Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata
11. Ordonanta de urgenta nr. 70 din 31 august 2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece;
12. HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, actualizată

13. Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, actualizată ;
14. Legea nr.17/2000

privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicată;

15. Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, actualizată
16. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
17. Legea nr.554/2004 - legea contenciosului administrative, actualizată
18. HG nr.611/2006 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata;
19. H.G. nr.427 / 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de încadrare, drepturile si
obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap;

20. Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, actualizată
21. HG nr.797 / 2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale
serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal;

