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ANUNŢ 

 

Primăria comunei Moacșa, judeţul Covasna organizează concurs pentru ocuparea unei 

funcţii publice de execuţie vacante de Consilier (S) clasa I, gradul profesional debutant din cadrul 

Compartimentului asistență socială din aparatul de specialitate al primarului. 

 

a) Denumirea funcției publice vacante: 

Consilier (S) clasa I, gradul profesional debutant cu durata normală a timpului de 

muncă de 8 ora pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână în cadrul Compartimentului de 

asistență socială din aparatul de specialitate al primarului. 

 

b) Condițiile de desfășurare a concursului 

1. Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 29.10-17.11.2021 

2. Data, ora și locul de desfășurare a probei scrise: 29.11.2021 

3. Data, ora și locul de desfășurare a interviului: 06.12.2021 

 

c) Condițiile de participare la consurs: 

1. Condițiile generale: condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

a) are cetățenia română și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea 

stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de 

familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților 

specializate acreditate în condițiile legii; 



f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru 

ocuparea funcției publice; 

g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției 

publice; 

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului 

sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică 

înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit 

reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori 

activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în 

condițiile legii; 

j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de 

muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de 

legislația specifică. 

2. Condiţiile specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă în domeniul asistenței sociale.  

3. Nu se solicită vechime în specialitate. 

 

d) Dosarul de concurs: 

Dosarul va conţine în mod obligatoriu: 

 formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 copia actului de identitate;  

 copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

 copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă; 

 cazierul judiciar;  

 adeverinţă 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; 

 declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi 

de poliţie politică;  

 curriculum vitae; 

Copiile actelor se vor prezenta în copii legalizate sau însoţite de documente originale, care se 

certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

  

Condiţiile de participare la concurs, precum şi bibliografia stabilită se afişează la sediul 

Primăriei comunei Moacșa pentru care nu se mai aplica 



 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Moacșa sau la telefonul nr. 

0267-345721 și e-mail: comunamoacsa@yahoo.com. 

 

e) Atribuțiile postului: 

 Înregistrează cererile și realizează măsurile aferente pentru acordarea beneficiilor de 

asistență socială ( VMG, ASF, alocație de stat, îndemnizația pentru creșterea copilului, 

stimulentul de inserție, ajutor de încălzire; etc); 

 Întocmește fișele de calcul pentru acordarea ajutorului social, întocmește referatele pentru 

emiterea dispoziției primarului, cu privire la acordarea, suspendarea, modificarea, 

respingerea, încetarea dreptului la ajutor social, răspunde de corectitudinea, exactitatea 

datelor din fișa de calcul al ajutorului social; 

 Întocmește rapoartele statistice, centralizatoarele și borderourile necesare evidenței și 

acordării beneficiilor de asistență socială; 

 Aplică prevederile Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei; 

 Asigură executarea obligațiilor legale, conferite autorităților administrației publice locale 

prin OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor; 

 Asigură  executarea obligațiilor legale, conferite autorităților administrației publice locale 

prin Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 

 Urmărește și monitorizează cazurile sociale de la nivelul comunei Moacșa, propunând și 

implementând soluții specifice ; 

 Urmărește și monitorizează respectarea și implementarea prevederilor legale privind 

protecția și promovarea drepturilor copiilor; 

 Urmărește și monitorizează respectarea și implementarea prevederilor legale privind 

prevenirea și combaterea violenței în familie, de la nivelul comunei Moacșa; 

 

f) Bibliografia: 

 

 Constituţia României, republicată; 

 Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și a normelor metodologice de aplicare 

a acesteia, aprobate prin HG nr. 1010/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

 HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 



 Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru susținerea familiei, republicată cu modificările 

și completările ulterioare; 

 HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 277/2010 republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată; 

  

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR 

Deszke János 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


