
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

Nr. 2416 / 10.07.2017 

 

 
 

 

A N U N Ţ 
 

 
  

 PRIMĂRIA COMUNEI PESAC, Judeţul Timiş, organizează concurs pentru 

ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante, după cum urmează: 

 

1. În cadrul Compartimentului Asistență socială: 

 referent III asistent –  lucrător social. 

Condiţii:  

 studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

 Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 6 luni. 

 

Probele de concurs se vor desfășura după cum urmează: 

 Proba scrisă se va desfăşura în data de 08.08.2017, ora 10
00

 ; 

 Proba de interviu  se  va  desfăşura  în  data de 10.08.2017, ora 10
00

. 

 

Termene pentru funcția publică pentru care se organizează concursul: 

 privind depunerea contestațiilor: în termen de cel mult 24 de ore de 

la data afișării rezultatului selecției dosarelor/de la data afișării 

rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primăriei Comunei 

Pesac, sub sancțiunea decăderii din acest drept (art.63 din H.G. 

nr.611/2008); 

 privind afișarea rezultatelor contestațiilor: imediat după 

soluționarea contestațiilor (art.67 din H.G. nr.611/2008). 

 

Persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs este doamna SCHREIER 

MARIOARA, iar datele de contact ale acesteia sunt: tel./fax: 0256-382888. 

Dosarele de înscriere ale candidaţilor la concurs se vor depune zilnic între orele 

08
30  

- 16
00

 la sediul Primăriei Comunei Pesac – la doamna Schreier Marioara care asigură 

secretariatul Comisiei de concurs – în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului 

în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a şi vor conţine documentele solicitate 

candidaţilor pentru dosarul de înscriere și prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul anunţ.  

Bibliografia este prevăzută în Anexa nr.2 la prezentul anunţ și se găsește la 

secretariatul Primăriei Comunei Pesac, zilnic între orele 08
30

 – 16
00

, fiind afişate şi la 

sediul Primăriei Comunei Pesac, Judeţul Timiş, precum şi pe pagina de internet a 

instituției: www.primariapesac.ro. 

 

 
                  PRIMAR,           SECRETAR COMUNĂ,          

    TOMA CORNEL                               DUMITRAŞ ANGELICA  
 



ROMÂNIA         ANEXA nr.1 

JUDEŢUL TIMIŞ                  la Anunțul nr.2416/10.07.2017 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE CONCURS  

funcția publică de referent III asistent-lucrător social 

(perioadă determinată) 

 
 

 

 

- Copia actului de identitate; 

- Formularul de înscriere; 

- Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări; 

- Copia carnetului de muncă/adeverințe de la locurile de muncă anterioare  

care să ateste vechimea în muncă; 

- Cazierul judiciar; 

- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

- Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale sau recomandare de 

la ultimul loc de muncă; 

- Declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a 

desfăşurat poliţie politică. 

 

 

 

 

                     PRIMAR,                 SECRETAR COMUNĂ,          

           TOMA CORNEL                          DUMITRAŞ ANGELICA  

 



ROMÂNIA                           ANEXA NR.2 

JUDEŢUL TIMIŞ        la Anunțul nr.2416 /10.07.2017 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

 

 

B I B L I O G R A F I E 

 
la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuție, temoprar vacantă, de 

  referent III asistent (lucrător social) la Compartimentul Asistenţă socială 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

ACTUL NORMATIV Publicat în 

Monitorul Oficial 

al României 

 

1.  Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 

(r2) şi modificată  

 

365/2007 

2.  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

(r1) şi modificată 

 

123/2007 

3.  Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, 

republicată  

 

157/2004 

4.  Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată 401/2001 

 

5.  Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată (r1) şi modificată 

 

1/2008 

6.  Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată (r1) şi modificată 

 

557/2004 

7.  Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată (r1) şi modificată 

 

157/2007 

8.  Hotărârea Guvernului nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile            

asistentului personal al persoanei cu handicap, modificată                  

      

232/2001 

 

 

 

                  PRIMAR,           SECRETAR COMUNĂ,          

    TOMA CORNEL                               DUMITRAŞ ANGELICA  

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

Nr. 2513 / 18.07.2017 

 

 
 

 

A N U N Ţ 
 

 
  

 PRIMĂRIA COMUNEI PESAC, Judeţul Timiş, organizează concurs pentru 

ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante, după cum urmează: 

 

1. În cadrul Compartimentului Asistență socială: 

 referent III asistent –  lucrător social. 

Condiţii:  

 studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

 Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 6 luni. 

 

Probele de concurs se vor desfășura după cum urmează: 

 Proba scrisă se va desfăşura în data de 08.08.2017, ora 10
00

 ; 

 Proba de interviu  se  va  desfăşura  în  data de 10.08.2017, ora 10
00

. 

 

Termene pentru funcția publică pentru care se organizează concursul: 

 privind depunerea contestațiilor: în termen de cel mult 24 de ore de 

la data afișării rezultatului selecției dosarelor/de la data afișării 

rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primăriei Comunei 

Pesac, sub sancțiunea decăderii din acest drept (art.63 din H.G. 

nr.611/2008); 

 privind afișarea rezultatelor contestațiilor: imediat după 

soluționarea contestațiilor (art.67 din H.G. nr.611/2008). 

 

Persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs este doamna SCHREIER 

MARIOARA, iar datele de contact ale acesteia sunt: tel./fax: 0256-382888. 

Dosarele de înscriere ale candidaţilor la concurs se vor depune zilnic între orele 

08
30  

- 16
00

 la sediul Primăriei Comunei Pesac – la doamna Schreier Marioara care asigură 

secretariatul Comisiei de concurs – în termen de 20 de zile din data de 17.07.2017, data 

publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi vor conţine 

documentele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere.  

Bibliografia se găsește la secretariatul Primăriei Comunei Pesac, zilnic între orele 

08
30

 – 16
30

, fiind afişate şi la sediul Primăriei Comunei Pesac, Judeţul Timiş, precum şi pe 

pagina de internet www.primariapesac.ro. 

  

 

 
                  PRIMAR,           SECRETAR COMUNĂ,          

    TOMA CORNEL                               DUMITRAŞ ANGELICA  
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