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ANEXA NR. I ANUNŢ CONCURS 

 

 

ANEXA nr. I 

numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, 

condiţiile generale şi specifice de ocupare 

 

 

POSTURILE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS: 

 

 

            Asistent social S 

Educator S  

Educator M  

Asistent medical PL 

Psiholog  

Muncitor calificat (brutar)  

Supraveghetor noapte 

CONDIȚII DE OCUPARE: 

 

Pentru ocuparea posturilor vacante, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi specifice de ocupare, după cum urmează: 

Condiţiile generale: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

     b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

     c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

     d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

http://www.dgaspc-sectorul1.ro/


     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 postului scos la concurs; 

     g) nu a fost condamnată 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 săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

       

  Condiţiile specifice: 

 

 

CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI PHOENIX 

 

NR. 

CRT 

DENUMIRE 

POST 

NIVEL 

STUDII 

NIVELUL 

POSTULUI 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU 

OCUPARE 

SCOPUL 

PRINCIPAL 

AL POSTULUI 

NR. 

POSTURI 

CONCURS 

VECHIME 

MINIMĂ ÎN 

MUNCĂ SAU ÎN 

SPECIALITATEA 

STUDIILOR 

 

1 

 

asistent social 

 

S 

 

execuție 

 

studii superioare de lungă durată sau studii 

universitare, cu diplomă de licență în 

domeniul asistenței sociale; 

 aviz liberă practică CNAS 

 

 

asigurarea 

serviciilor de 

asistență socială 

beneficiarilor 

 

1 

 

- 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. ORDIN  Nr. 82/2019 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, cu modificările și completările ulterioare – Anexa 6. 

 

2. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASOCIAȚIA ALTERNATIVA 2003 

 

NR. 

CRT 

DENUMIRE 

POST 

NIVEL 

STUDII 

NIVELUL 

POSTULUI 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU 

OCUPARE 

SCOPUL 

PRINCIPAL 

AL 

POSTULUI 

NR. 

POSTURI 

CONCURS 

VECHIME 

MINIMĂ ÎN 

MUNCĂ SAU ÎN 

SPECIALITATEA 

STUDIILOR 

 

1 

 

educator 

 

S 

 

execuție 

 

absolvent studii superioare de lungă durată, 

studii universitare absolvite cu diplomă de 

licență sau echivalentă, specializarea 

psihologie, asistență socială, sociologie, 

pedagogie, pedagogie specială, pedagogia 

învățământului primar și preșcolar sau 

studii superioare de lungă durată, studii 

universitare absolvite cu diplomă de licență 

sau echivalentă, urmate de studii 

postuniversitare-program de studii 

psihopedagogie de certificare pentru 

profesia didactică-Nivelul I. 

 

 

servicii de 

educație 

 

1 

 

- 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

2. ORDONANŢĂ   Nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale,  cu modificările și completările;  

3. Psihologia vârstelor. Emil Verza, Ursula Schiopu, București, E.D.P. 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CASA SF. ȘTEFAN 

 

NR. 

CRT 

DENUMIRE 

POST 

NIVEL 

STUDII 

NIVELUL 

POSTULUI 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU 

OCUPARE 

SCOPUL 

PRINCIPAL 

AL 

POSTULUI 

NR. 

POSTURI 

CONCURS 

VECHIME 

MINIMĂ ÎN 

MUNCĂ SAU ÎN 

SPECIALITATEA 

STUDIILOR 

1 asistent medical PL execuție absolvent şcoală sanitară postliceală, 

specialitate asistent medical 

generalist/pediatrie; aviz de liberă practică 

O.A.M.G.M.A.M.R.-asistent medical 

generalist; asigurare de răspundere 

profesională. 

 

servicii 

medicale 

 

 

1 

 

- 

 

BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ: 

I.C. Mărceanu, V. Mihăilescu, Puericultură şi pediatrie, Editura R.C.R Print 2004, pagina 132-145, pag. 145-148, pag.339-344, pag 482-491. 

Îngrijirea copilului în diferite perioade ale creşterii şi dezvoltării: 

 Alimentaţia sugarului sănătos; 

 Alimentaţia copilului mic, a preşcolarului, şcolarului  şi adolescentului; 

 Îngrijirea copilului cu convulsii; 

 Urgenţe în pediatrie; 

 Riscurile şi prevenirea accidentelor în copilărie. 

  

I.F.Chiru, G, Chiriu, L. Moraru, Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos,  Ed. Cison  2001, pag. 295-349, pag.349-377, pag. 416-454, pag. 98-108 . 

Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos: 

 Administrarea medicamentelor; 

 Sonde, spălături, clisme; 



 Recoltarea produselor biologice şi patologice; 

 Evaluarea pulsului şi a tensiunii arteriale. 

  

I.L.Titirca Urgenţe medico-chirurgicale Sinteze, Editura medicală Bucureşti 2001, pag,17-25, pag. 25-27, pag.29-31, pag. 33-34, pag.42-45, pag, 78-82, pag. 85-

88, pag. 95-100, pag.104-113, pag.113-116, pag.116-120, pag.120-123, pag.128-137, pag.234-236, pag.236-237, pag.269-272. 

Urgenţe medico-chirurgicale: 

 Insuficienţa respiratorie acuta (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă); 

 Criza de astm bronşic (simptamatologie, conduită de urgenţă); 

 Hemoptizia (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă); 

 Bronhopneumopatia obstructivă cronică BPOC acutizată (simptome, măsuri de urgenţă); 

 Infarctul miocardic acut IMA (semne clinice conduită de urgenţă); 

 Angor pectoral (cauze, simptome, atitudinea de urgenţă); 

 Colica biliară (cauze, simptomotologie, conduită de urgenţă) 

 Hemoragiile digestive sup HDS (cauze, evaluarea cantităţiii de sânge pierdut, simptomatologie,  conduita de urgenţă); 

 Colica renală (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă); 

 Retenţia acută de urină (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă); 

 Accidente vasculare cerebrale AVC (cauze, simtomatologie, conduita de urgenţă); 

 Corpi străini auriculari (simptome, măsuri de urgenţă); 

 Corpi străini nazali (simptome, măsuri de urgenţă); 

 Şocul anafilactic (tablou clinic, conduita de urgenţă); 

 

I. C. Bocârnea „Boli infecţioase şi epidemiologice” 

 Boli infecţioase şi epidemiologice: 

 Profilaxia bolilor infecţioase generalităţi; 

 Scarlatina, angina streptococică; 

 Rujeola; 

 Rubeola; 

 Varicela herpes, zoster; 

 Tusea convulsive; 

 Parotidita epidemică; 

 Gripe, viroze respiratorii; 

 Toxiinfecţie alimentară; 

 Hepatită acută virală; 

 

 

 



I.S. Daschievici, M. Mihăilescu „ Chirurgie” Editura Medicală 2002 

Traumatismele părţilor moi  şi ale oaselor: 

 Contuzia; 

 Entorsele; 

 Luxaţiile; 

 Fracturile; 

 

I.C. Borundel, Manualul pentru cadre medicale Editura Medicală 2000. 

Boli de nutriţie:  diabetul zaharat. 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII PINOCCHIO 

 

NR. 

CR

T 

DENUMIRE 

POST 

NIVEL 

STUDII 

NIVELUL 

POSTULUI 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU 

OCUPARE 

SCOPUL 

PRINCIPAL 

AL POSTULUI 

NR. 

POSTURI 

CONCURS 

VECHIME 

MINIMĂ ÎN 

MUNCĂ SAU ÎN 

SPECIALITATEA 

STUDIILOR 

 

1. 

 

educator 

 

M 

 

execuție 

 

absolvent studii medii, liceale cu diplomă 

de bacalaureat 

 

 

servicii de 

educație 

 

1 

 

- 

2. supraveghetor 

noapte  

G/M execuție studii medii, liceale absolvite cu diplomă de 

bacalaureat sau studii generale (minim 8 

clase) 

  

 

supraveghere  

copii 

2 - 

 

BIBLIOGRAFIE –Educator: 

1. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificări şi completări, cu următoarea tematică: 

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii 

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile 

-          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi 

-          Cap. 4:  Protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat 

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal 

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării 

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului 



-          Cap. 8:  Organisme private 

-          Cap. 9:  Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit 

temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi 

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului 

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură 

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni 

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale. 

 

2.Manualul educatorului EDUCATIE PENTRU INTEGRARE SOCIALĂ – CRIPS, cu următoarea tematică: 

-          Dezvoltarea deprinderilor de viata independenta; 

-          Participarea copilului in comunitate; 

-          Diminuarea situatiilor de risc in lucrul cu copii din serviciile de tip rezidential; 

 

BIBLIOGRAFIE -Supraveghetor de noapte: 
1.Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări; 

-capitolul I, capotolul II, capitolul III și capitolul IV 

 

Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Sf. Ecaterina 

 

NR. 

CRT 

DENUMIRE 

POST 

NIVEL 

STUDII 

NIVELUL 

POSTULUI 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU 

OCUPARE 

SCOPUL 

PRINCIPAL 

AL POSTULUI 

NR. 

POSTURI 

CONCURS 

VECHIME 

MINIMĂ ÎN 

MUNCĂ SAU ÎN 

SPECIALITATEA 

STUDIILOR 

1.  psiholog S execuție studii superioare de lungă durată, studii 

universitare,  absolvite cu diplomă de 

licență sau echivalentă, specializarea 

psihologie; aviz de liberă practică eliberat 

de Colegiul Psihologilor din România. 

 

servicii de 

evaluare și 

consiliere 

psihologică 

pentru 

beneficiarii 

centrului 

2 - 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1.D.S.M.-5 Manual de Diagnostic și Clasificare a Tulburărilor Mintale 

 

TEMATICĂ: 



1. Tulburări de neurodezvoltare 

- dizabilități intelectuale 

- tulburări de comunicare 

- tulburarea din spectrul autismului 

- tulburarea cu deficit de atenție/hiperactivitate 

- tulburarea specifică de învățare 

- tulburările motorii 

 

2. Tulburări de comportament disruptiv, de control al impulsurilor și de conduită 

- tulburarea de opoziție și comportament sfidător 

- tulburarea explozivă intermitentă 

- tulburarea de conduită 

- tulburarea de personalitate antisocială 

- cleptomania. 

 

NAZARCEA GRUP 

NR. 

CRT 

DENUMIRE 

POST 

NIVEL 

STUDII 

NIVELUL 

POSTULUI 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU 

OCUPARE 

SCOPUL 

PRINCIPAL 

AL POSTULUI 

NR. 

POSTURI 

CONCURS 

VECHIME 

MINIMĂ ÎN 

MUNCĂ SAU ÎN 

SPECIALITATEA 

STUDIILOR 

1. muncitor 

calificat (brutar) 

M/G execuție absolvent studii medii sau studii generale 

(minim 8 clase), certificate calificare 

meseria brutar. 

asigură 

producerea 

diferitelor 

produse de 

panificație 

1 - 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMTICĂ: 

Cartea brutarului, Ghe. Moldoveanu, N.I. Niculescu, n. Mărgărit, Ed. Tehnică, București 1973 

 

NOTĂ: 

Toate funcțiile sunt cuprinse în statul de funcții la gradul/treapta maximă la care ar putea fi ocupate; încadrarea candidatului declarat admis se va face la gradul 

funcției corespunzător vechimii în muncă sau în specialitate care reiese din documentele depuse la înscriere, respectiv carnet de muncă, adeverință eliberată în 

locul carnetului de muncă, etc. 

Pentru candidaţii care cumulează pensie cu salariul, angajarea se face pe durată determinată: vezi extras Legea nr. 53/2003-Codul muncii: prin derogare de la 

regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual 



de muncă pe durată determinată.... Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:... g) angajarea 

pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

MARIANA ȚÂȚAN 

 

     

Șef Serviciu Juridic, Contencios și Resurse Umane                                                                                                                               Întocmit, 

Florin-Alin CÂRSTOIU                                                                                                                                                                      Consilier ZĂINESCU Lavinia 

                                                                                                           


