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  ANUNŢ 

 

 
Oraşul Târgu Frumos, județul Iași organizează concurs de recrutare 

pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă în cadrul 

Compartimentului Beneficii de Asistență Socială, respectiv: 

-  Inspector, clasa  I, grad profesional debutant. 
Concursul va avea loc în data de 20.09.2021, proba scrisă, ora 10,00 

la sediul Primăriei oraş Târgu Frumos, judeţul Iaşi, din str. Cuza Vodă, 
nr. 67, iar data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă. 

Condiţiile de participare la concurs: 
Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de 

art. 465, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și 

anume: 
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o 
funcţie 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 unităţilor specializate 
acreditate în condiţiile legii; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate 
prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; 

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru 
ocuparea funcţiei publice; 

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie 
sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-

o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau 

dezincriminarea faptei; 
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a 

exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin 

hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat 

contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 
ani; 

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în 

condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 
 Condiții specifice, precum și cerințe specifice: 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă în domeniul de licență drept, științe administrative sau 
asistență socială; 

- vechime în specialitate studiilor absolvite – nu este cazul. 
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Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 20 august – 
08 septembrie 2021, la secretariatul comisiei de concurs, la doamna 

Ivanov Adriana, consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane şi 

Salarizare şi va conţine în mod obligatoriu următoarele:  
1. formularul de înscriere afișat pe site www.primariatgfrumos.ro  la 

secțiunea CONCURSURI; 

2. curriculum vitae, modelul comun european; 
3. copia actului de identitate; 
4. copia certificatului de naștere și căsătorie, dacă este cazul; 

5. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care 
atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 

6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către 

medicul de familie al candidatului; 
7. cazierul judiciar; 
8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii 

corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care 
să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al 
acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

Copiile de pe  actele mai sus menţionate se prezintă însoţite de 
documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către 
secretarul comisie de concurs. 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, 
cuprinzând adresa de corespondență, telefon/fax, email, persoana de 

contract și funcția publică deținută: 

Dosarele se depun la doamna Ivanov Adriana – consilier superior  în 
cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, telefon 

0232/710906, interior 105, email resurseumane@primariatgfrumos.ro . 
Concursul constă în 3 etape succesive: 

 Selecția dosarelor;  

 Proba scrisă; 
 Interviul; 

 

Alte informaţii pot fi obţinute la sediul instituţiei sau de pe site-ul 
www.primariatgfrumos.ro la secțiunea Anunţuri publice - 

“CONCURSURI”.   
 

BIBLIOGRAFIA și TEMATICA 
Funcție publică de execuție inspector I debutant  

– Compartimentul Beneficii de Asistență Socială 
 

Bibliografia: 
1.     Constituția României; 
2. Titlul I și II ale părții a VI a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificări și completări ulterioare; 

3. OG nr. 137/2002 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată cu modificări și completări 

ulterioare; 

http://www.primariatgfrumos.ro/
mailto:resurseumane@primariatgfrumos.ro
http://www.primariatgfrumos.ro/
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4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbați, republicată, cu modificări și completări 

ulterioare; 
5. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale; 
6. Legea nr. 61/1993 – republicată – privind alocația de stat pentru 

copii, cu modificări și completări ulterioare; 

7. HG nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat 

pentru copii, precum și pentru reglementarea modalității de 
stabilire și plată a alocației de stat pentru copii; 

8. OUG nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 

recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, 
precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap; 

9. Legea nr. 448/2006 – republicată – privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificări și completări 

ulterioare; 
Tematica: 
1.     Constituția României; (Titlul II - Drepturile, libertățile și 

îndatoririle fundamentale, Titlul III - Autoritățile publice); 

2. Titlul I și II ale părții a VI a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificări și completări ulterioare; 

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, 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. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale respectiv: CAP. 

I     Dispoziţii generale; CAP. II     Sistemul de beneficii de asistenţă 
socială; CAP. IV     Măsuri integrate de asistenţă socială; CAP. 
VIII     Dispoziţii tranzitorii şi finale; 

6. Legea nr. 61/1993 – republicată – privind alocația de stat pentru 
copii, cu modificări și completări ulterioare; 

7. HG nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat 
pentru copii, precum și pentru reglementarea modalității de 

stabilire și plată a alocației de stat pentru copii; 

8. OUG nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 

recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, 
precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap; 
9. Legea nr. 448/2006 – republicată – privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificări și completări 

ulterioare, respectiv CAP. III     Servicii şi prestaţii sociale 
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Atribuțiile aferente funcției publice de execuție inspector I debutant în 
cadrul Compartimentului Beneficii de Asistență Socială 

 Rezolvă, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările 
repartizate. 

 Întocmeşte Rapoartele de specialitate în vederea aprobării proiectelor 

de hotărâre în domeniul beneficiilor sociale; 
 Afișează Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local, lista 

cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum și persoanele care 
urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local; 

 Întocmeşte anchete sociale în toate cazurile în care se impun aceste 
lucrări, în condițiile legii; 

 Asigură realizarea tuturor lucrărilor specifice solicitate de instituţiile 

de asistenţă socială, organele de Poliţie şi alte instituţii publice sau 
private; 

 Primeşte şi verifică dosarele pentru acordarea alocaţiei de stat pentru 

copii şi ţine evidenţa acestora; 
 Primeşte şi verifică dosarele pentru acordarea ajutoarelor pentru 

încălzirea locuinţelor în sezonul rece, conform prevederilor legale; 

 Aplică prevederile legislaţiei cu privire la susţinerea familiei în vederea 
creşterii copilului; 

 Aplică prevederile legislaţiei privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap – persoane indemnizabile și 
asistenți personali pentru persoane cu handicap; 

 Întocmește documentația pentru acordarea premiului de fidelitate 50 

de ani de căsătorie; 
 Primeşte, verifică şi întocmeşte documente care completează  dosarul 

de ajutor social, conform legislaţiei în vigoare şi elaborează documente 
în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor acestei legislaţii; 

 asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind 
beneficiile de asistenţă socială; 

 pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat 

realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către 
agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială; 

 verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de 
asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după 
caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte 

documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de 
asistenţă socială; 

 întocmeşte referate în vederea emiterii dispoziţiilor de 

acordare/respingere sau, după caz, de 
modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială 

acordate din bugetul local şi le prezintă Primarului pentru aprobare; 
 Consiliere, evaluarea și informare privind activitate de asistență 

socială; 

 urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către 
titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială; 

 elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea 
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beneficiilor de asistenţă socială; 
 Deplasări pe raza oraşului Târgu Frumos, la domiciliul solicitanţilor 

de drepturi sociale, în vederea întocmirii anchetelor sociale sau altor 

documente conform legii; 
 Desfăşoară zilnic program cu publicul; 
 Monitorizează în teren sau la domiciliu toate cazurile aflate în risc 

social; 
 solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de 

funcţionare pentru serviciile sociale ale autorităţii administraţiei 
publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă; 
În legătură cu funcţia publică deţinută: 

 Respectă Codul de Etică și integritate al instituției; 

 Respecta prevederile Regulamentul intern si Regulamentului de 

organizare si funcţionare ale  instituţiei; 
 Respectă normele de securitate şi sănătate în muncă şi PSI; 
 Îndeplineşte și alte atribuţii stabilite prin dispoziţia primarului sau 

hotărârea Consiliului local, in condiţiile legii. 
Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal: 

 Prelucrează date cu caracter personal (orice informație prin care o 

persoană fizică devine identificabilă: un nume, un număr de 
identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai 
multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, 

psihice, economice, culturale sau sociale), la care are acces în 
desfășurarea atribuțiilor de serviciu, având următoarele obligații:  

- Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu  
și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale 

instituţiei; 
- Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le 

prelucrează; 

- Nu dezvăluie datele cu caracter personal pe care le prelucrează 
unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis acest 

lucru prin proceduri interne, prin regulament intern al institutului, 
prin fișa postului; 

- Prelucrarea datelor cu caracter personal se face doar pentru 
ducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu; 

- Respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru 

protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii 

accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau 
accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă 
comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și 

împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală; 
- Informează conducătorul instituției  și responsabilul cu protecția 

datelor cu caracter personal  de la nivelul instituției despre orice 
situație de acces neautorizat la datele personale pe care le 

prelucrează; 
Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le 

prelucrează pe toată durata exercitării funcției publice și după încetarea 

acestuia, pe termen nelimitat; 



 6  

 

În legătură cu responsabilităţile în domeniul Sistem de Control 
Intern Managerial: 

 Asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul 

structurii din care face parte; 
 Elaborează proceduri pentru activităţile ce sunt necesare a fi 

procedurate in vederea asigurării dezvoltării SCIM a nivelul structurii 

din care fac parte; 
 Identifica riscurile asociate activităţilor pe care le dezvolta in vederea 

realizării obiectivelor specifice structurii din care fac parte; 
 Evaluează gradul de risc pentru activităţile pe care le dezvolta in 

vederea realizării obiectivelor specifice. 

 Propune masuri pentru diminuarea riscurilor identificate si le 
înaintează conducerii spre avizare 

 
 

 
 
PRIMAR, 

VATAMANU IONEL 
 

Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, 
Ivanov Adriana 


