
 1 

 
                                                                                                              Data publicarii : 16 februarie 2023                            

                                                                    
 

CONCURS 
 
Complexul rezidential  Sfanta Maria Braila din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila 

anunţă organizarea unui concurs în data de 09 martie 2023(proba scrisa) si 15 martie 2023 (interviul) 
pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale: 

 
1. Asistent social debutant – 1 post  in cadrul serviciului social Centrul rezidential de ingrijire si 

asistenta 
   

CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE 
 

Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din    
Anexa 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 286/2011, actualizată, respectiv: 

a) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UE sau a altor state aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România, 

b) Cunoaşte limba româna scris şi vorbit, 
c) Are vîrsta minimă reglementată de prevederile legale, 
d) Are capacitate deplină de exerciţiu, 
e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, 
f) Îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postlui scos la concurs, 
g) Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savarşite cu intenţie, care ar 
face o incompatibilitate cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. 
 

CONDITII GENERALE/SPECIFICE DE PARTICIPARE 
Asistent social debutant 
 Studii superioare absolvite cu diploma licenta in specializarea asistenta sociala sau teologie-

asistenta sociala ; 
 Aviz pentru exercitarea profesiei de asistent social; 
  
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei din Loc.Baldovinesti,Calea      

Mos anghel nr.486, în termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii, respectiv de la data 16.02.2023 -  
pana la 01.03.2023 ora 14:00 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Complexului rezidential Sfanta Maria si la 
secretarul comisiei de concurs  Dascaloiu Ionela,  la nr. de telefon : 0239 650052 

Rezultatul selectiei dosarelor se va afisa  pe data de 06.03.2023 la sediul Complexului rezidential 
Sfanta Maria Braila sau pe situl institutiei www.santamariabraila.ro 

Proba scrisă se va desfăşura în data de 09 martie 2023, ora 10:00 la sediul Complexului rezidential 
Sfanta Maria. 

Interviul se va desfăşura în data de 15 martie 2023, începând cu ora 10:00 la sediul Complexului 
rezidential Sfanta Maria Braila. 

Probele de concurs se noteaza cu puncte de la 1 la 100, iar promovarea fiecarei probe se face ca 
urmare a obtinerii punctajului minim de 50 puncte pentru fiecare dintre probe. 

Punctajul final  se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. 
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Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente: 
a) formular de înscriere la concurs adresată Directorului  Complexului rezidential Sfanta Maria 

Braila 
     b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,aflate in 
termen de valabilitate; 
     c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului solicitate de 
autoritatea sau institutia publica; 
 d) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de 
nume,dupa caz; 
     d) copia carnetului de munca sau,dupa caz,adeverintele care atesta vechimea in munca,in 
meserie si/sau specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; 
     e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
 f) certificatul de integritate comportamentala(se obtine de la ghiseul de eliberari certificate de 
cazier judiciar) 
     g) adeverinţă medicală 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; 
     h) curriculum vitae; 
 
 Important: 

Copiile de pe documentele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs.  

 
Observatii:  
 
1.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.  
2.Documentele prevăzute la lit. g) si lit.h) pot fi înlocuite cu declaraţie pe propria răspundere. În 

acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la 
concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu 
mai târziu de data si ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

 
 

BIBLIOGRAFIE  
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE 

ASISTENT SOCIAL DEBUTANT 
 

In cadrul Serviciului social Centrul rezidential de ingrijire si asistenta 
                              

1. H.G. nr.867/2015 - pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. 

2. Ordinul 29/2019 -pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 
părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 
precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și 
cantinele sociale- Anexa nr.1; 

3. Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

4. Legea nr.292/2011 – Legea asistentei sociale cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 
 


