ROMÂNIA

ORAȘUL SALCEA
Cod înregistrare Fiscală 4244180
Oraș Salcea Strada Calea Sucevei nr. 9B Cod poștal 727475 Județul Suceava
www.orasulsalcea.ro telefon /fax: +40 230 529319
email: registratura@primariasalcea.ro, primariasalcea@gmail.com
Organizarea concursului de recrutare
1. Consilier I debutant id post 244447 compartiment Juridic Circulatia Documentelor
Asistenta Sociala Stare Civila Autoritate Tutelara;
2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
3. probă suplimentară - nu;
4. (data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise)
22.07.2022 orele 12:00 la sediul Primariei Orasului Salcea str Calea Sucevei nr 9B, Oras
Salcea judetul Suceava;
5. condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte
condiţii specifice):
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul științelor sociala, juridice sau administrative.
6. perioada de depunere a dosarelor de concurs 22.06.2022-11.07.2022 și data afișării
anunțului – 22.06.2022;
7. (coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de
corespondenţă, telefon/fax, e-mail, numele și prenumele persoanei de contact şi funcţia
publică deţinută)
Primaria Orasului Salcea – registratura, Consilier I asistent 4 Enache Maria Magdalena
tel/fax +40 230529319 registratura@primariasalcea.ro ;
8. bibliografie.
1. Constituția României, republicată;
2.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5.Codul civil cartea I despre persoane si CARTEA II despre familie :TITLUL III rudenie
CAP III adopția TITLUL IV autoritatea părinteasca
6.Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale
7.Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi
completările ulterioare
8.Ordinul nr. 794/2002 privind aprobarea modalității de plată a indemnizației cuvenite
părintelui sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu
handicap grav sau reprezentantului său legal
9.Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate;
10.Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap
11.Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
12.Legea nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice republicat
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13.Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenței în familie
14.Lege nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției
15.Lege nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului
16.Lege nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
17.Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
9. tematica:
1. Constituția României, republicată :
Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
Drepturile şi libertăţile fundamentale
Îndatoririle fundamentale;
2.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii
Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea
deciziei
Soluţionarea sesizărilor ş reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
5.Codul civil cartea I despre persoane si CARTEA II despre familie :TITLUL III rudenie
CAP III adopția TITLUL IV autoritatea părinteasca
6.Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale- integral
7.Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi
completările ulterioare- integral
8.Ordinul nr. 794/2002 privind aprobarea modalității de plată a indemnizației cuvenite
părintelui sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu
handicap grav sau reprezentantului său legal - integral
9.Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate- integral;
10.Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap - integral
11.Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei - integral
12.Legea nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice republicat integral
13.Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenței în familie - integral
14.Lege nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției - integral
15.Lege nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului - integral
16.Lege nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii - integral
17.Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – integral
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