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Anunţ  pentru organizarea examenului  de  promovare  

pe un post de asistent social practicant  la Centrul Asistență Socială  Comunitară 

 

          DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ Braşov organizează în data de 29.08.2022 examen 

de promovare pe un post contractual de asistent social practicant  de la Centrul Asistență Socială  

Comunitară, la finalul perioadei de debut. 

        Temeiul legal îl constituie art. 4 alin.1) pct. I, Anexa VIII din Legea-cadru nr.153/2017 cu 

modificările și completările ulterioare, care prevede: „persoanele încadrate în funcţii contractuale de 

debutant vor fi salarizate la acest nivel până la expirarea perioadei de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare 

de 1 an şi vor fi promovate, pe bază de examen, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat 

superioară.” 

            Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise în data de  29.08.2022, ora 10 

la sediul Direcţiei de Asistență Socială Braşov, str. Panselelor  nr. 23. 

            Bibliografia pentru examenul de promovare pe postul de asistent social practicant de la 

Serviciul Asistență Socială  este următoarea: 

 

 

1. Legea nr. 292//2011, privind asistenţa social cu modificarile si completătile  ulterioare , Cap.III, 

Cap.IV, Sectiunea 1. 

2. Legea nr.17/2000, privind asistența socială a  persoanelor  vârstnice, cu modificările si completările 

urmatoare 

3. Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și 

completările ulterioare 

4. Ordinul nr.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 in 

dificultate precum și a serviciilor acordate în comunitate , serviciilor acordate în sistem 

integrat și cantinele sociale  -Anexa nr.7.          
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Director  General 
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Inspector superior 

Radu 
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