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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

mun. Reşiţa, al. Trei Ape, nr. 4, cod 320191 

tel: 0255/224302; fax: 0255/217048 e-mail: dgaspccs@rdslink.ro 

Nr. XIV/2311/ 02.08.2019                                                                                                        Operator nr. 6372 

 

A N U N Ţ 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în zilele 

de 27 și 29 august 2019, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante: 

• Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa 

- 1 post de  asistent medical, grad profesional debutant; 

- 1 post de infirmieră; 

• Centrul „Raisa” Reşiţa – Centrul Maternal 

- 1 post de psiholog, grad profesional practicant; 

- 1 post de muncitor calificat (bucătărie), tr. III; 

- 1 post de infirmieră. 

Condiţiile generale de participare la concurs conform art. 3 din Anexa la H.G nr. 286/2011, cu 

modificările și completările ulterioare: 

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând  

Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

- cunoaște limba română, scris și vorbit; 

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- are capacitatea deplină de exercițiu; 

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit  cerințelor  

postului scos la concurs; 

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori 

contra  autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor 

fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, 

cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

 

Condiţiile specifice de participare la concurs: 

- Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog, grad profesional practicant – studii 

superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei, atestat de liberă practică în 

specialitatea psihologie clinică eliberat de Colegiul Psihologilor din România,  vechime ca psiholog  – minim 1 

an; 

- Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical, grad profesional debutant – diplomă 

de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;  

 - Pentru  funcţia  contractuală  de execuţie vacantă de infirmieră, - studii medii/generale, curs de 

infirmieră şi vechime în  muncă -  minim 6 luni; 

- Pentru funcţia contractuală de execuţie de muncitor calificat (bucătărie), tr. III – studii generale/medii, 

curs de calificare de bucătar şi vechime în muncă de minim 3 ani; 

 

Probele stabilite pentru concurs sunt: 

- Probă scrisă pentru funcțiile de psiholog, grad profesional practicant şi asistent medical, grad 

profesional debutant; 

- Probă practică pentru funcția de infirmieră şi muncitor calificat (bucătărie), tr. III; 

 - Interviu - toate funcțiile. 
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Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psiholog, grad profesional practicant este 

următoarea: 

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările 

şi  completările ulterioare; 

2. Psihologia dezvoltării umane, ediția a II-a revăzută și adăugită – Ana Muntean, Ed. Polirom, 

București,  2006, Cap.2 (2.2;  2.4);  Cap. 5 ( 5.2; 5.4; 5.5; 5.8;  5.9);  ap.9  (9.1; 9.2; 9.3);  

3. Personalitatea. Metode de abordare clinică. Observaţia şi interviul- Ion Dafinoiu, Ed. Polirom, 

București, 2002, Cap.V ( 1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4) , Cap.VI ( 1.1; 1.2; 1.3); 

4. Anexa la Hotărârea nr. 1/2018 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept 

de liberă practică, emisă de Colegiul Psihologilor din România; 

5. Anexa nr. 6- Regulamentul comun de organizare și funcționare a serviciilor sociale din cadrul 

Centrului ”Raisa” Reșița, (Anexa nr.1- Regulament Centru Maternal), aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 139/2018; 

 

 

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical, grad profesional 

debutant este următoarea: 

1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată,cu modificările şi  completările ulterioare; 

2. C. BORUNDEL – “Manual de medicină internă pentru cadre medii", Editura ALL, Bucuresti 2004, 

Cap.2 – Bolile aparatului respirator,  Cap. 4 – Bolile aparatului digestiv, Cap. 18 – Noţiuni de 

psihiatrie; 

3. Anexa nr. 10- Regulamentul comun de organizare și funcționare a serviciilor sociale din cadrul 

Centrului ”Sfânta Maria” Reșița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 

139/2018; 

                       

Termenul de depunere a dosarului de concurs : 19.08.2019, ora: 1530  

 

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data 

afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu: 

1. Cerere de înscriere la concurs; 

2. Copia actelor de identitate; 

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă  îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, 

solicitate în anunț;  

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz,  adeverinţele  care să ateste vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz; 

5. Cazier judiciar; 

6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate; 

7.   Curriculum-vitae; 

8.   Aviz psihologic; 

9.   Dosar plic. 

 

             Copiile actelelor din dosar se prezinta însoţite de documentele originale sau copii legalizate. 

 

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va fi susținută în data de 27.08.2019, ora 1000, 

proba practică va fi susținută în data de 27.08.2019, ora 1300,  respectiv, interviul,  în data de 29.08.2019, ora 

1100, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin. 

 

    DIRECTOR EXECUTIV,      ȘEF SERVICIU,                  

       Elena Amzoi                                                       Elena Grindeanu  


