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ANUNŢ

Direcṭia Generală de Asistenṭă Socială şi Protecṭia Copilului Ilfov cu sediul în
Oraş Voluntari, B-dul. Voluntari, Nr. 94-96, Judeṭ Ilfov, organizează concurs de recrutare in
data de 9 septembrie 2015 - proba scisă în vederea ocupării a 4 posturi vacante (1 post
vacant de conducere și 3 posturi vacante de execuție) după cum urmează:
►Şef Centru (S) - Centrul de Recupareare și Reabilitare Neuropsihiatric Bălăceanca;
►Medic Psihiatru (S) - Centrul de Recupareare și Reabilitare Neuropsihiatric
Bălăceanca;
►Administrator (M) - Centrul de Plasament Nr. 6 Voluntari ;
►Asistent Medical (PL) - Centrul de Plasament Piticot-Domnești
CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
Condiții generale :
Pentru a participa la concursul de ocupare a posturilor candidații trebuie să
ȋndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G.R nr. 286/2011, actualizată,
respectiv :
a.are cetaṭenia romȃnă, cetăṭenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparṭinȃnd Spaṭiului Economic European şi domiciliul în Romȃnia ;
b.cunoaşte limba romȃnă, scris şi vorbit;
c.are vȃrsta minimă reglementată de prevederile legale;
d.are capacitate deplină de exerciṭiu;
e.are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinṭei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităṭile sanitare abilitate;
f.îndeplineşte condiṭiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiṭii specifice
potrivit cerinṭelor postului scos la concurs ;
g)nu a fost condamnat/condamnată definitiv pentru săvȃrşirea unei infracṭiuni contra
umanităṭii, contra statului ori contra autorităṭii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică infăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infracṭiuni
săvȃrşte cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funṭiei, cu excepṭia situaṭiei
în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice pentru postul de conducere vacant :
►Şef Centru la Centrul de Recupareare și Reabilitare Neuropsihiatric Bălăceanca;
Studii superioare de lungă durată ȋn domeniul ştiinţelor socioumane, juridice,
medicale, administrative sau economice
Vechime minimă 3 ani ;

Cunoștințe de management, calități
organizatorică și de ȋndrumare a activităților ;

și

aptitudini

manageriale,

capacitate

Condiții specifice pentru posturile de execuție vacante :
►Medic Psihiatru la Centrul de Recupareare și Reabilitare Neuropsihiatric
Bălăceanca
Studii superioare medicale – specialitate psihiatrie;
Vechime minimă 1 an;
Aviz de liberă practică;
Certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor din Romȃnia;
Experiență ȋn lucru cu persoanele cu deficiențe neuropsihice.
►Administrator la Centrul de Plasament Nr. 6 Voluntari.
Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ;
Vechime/experiență minim 1 an ;
Abilități de comunicare ;
Experiență ȋn domeniu constituie avantaj ;
Spirit organizatoric
► Asistent Medical la Centrul de Plasament Piticot-Domnești
Studii postliceale sanitare absolvite cu diploma, specialitatea asistent medical
generalist;
Certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenților Medicali și a Moașelor din
Romȃnia, vizat pe anul 2015;
Aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
Vechime ȋn specialitate – minimum 1 an.
ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS
(1)Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conṭină în mod obilgatoriu următoarele
documente prevăzute la art. 6 din H.G. Nr. 286/2011, actualizată, respectiv :
a.cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei ;
b.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz ;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiṭiilor specifice ale postului;
d)carnetul de muncă, sau, după caz, adeverinṭele care atestă vechimea ȋn muncă, ȋn
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, ȋn copie ;
e)cazierul judiciar sau o declarație pe propia răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f)adeverinṭa 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 unităṭile sanitare abilitate ;
g)Curricum Vitae;
(2)Adeverinṭa care atestă starea de sănătate conṭine în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăṭii.
(3)În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la
selecṭia dosarelor, care a depus la înscriere o delcaraṭie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligaṭia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai tȃrziu pȃnă la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4)Actele prevăzute la alin. (1) lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original ȋn vederea
verificării conformităṭii copiilor cu acestea.

În vederea participării la concurs pentru ocuparea posturilor de execuție vacante,
candidații depun dosarul de concurs ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării
anunțului, respectiv ȋn perioada 18 august – 31 august 2015.
Concursul se desfășoară ȋn trei etape successive după cum urmează:
1.selecția dosarelor de ȋnscriere, pe baza ȋndeplinirii condiților generale și specifice
de participare la concurs, se va realiza ȋn perioada 01- 02 septembrie 2015 (ȋn maximum 2
zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor) iar rezultatul acesteia
se va face prin mențiunea sintagmei “admis” sau “respins”, ȋnsoțita de motivul respingerii
după caz:
-Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de ȋnscriere se depun la secretarul
comisiei de soluționare a contestațiilor ȋn termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării
rezultatului selecției dosarelor;
-Comisia de soluționare a contestațiilor va comunica rezultatul contestației prin afișare la
sediul instituției, imediat după soluționarea contestației.
2.proba scrisă va avea loc ȋn data de 09 septembrie 2015, ora 10,00 la sediul
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov din Oraș Voluntari, Bdul. Voluntari, Nr. 94-96, Județ Ilfov;
-La această probă vor participa doar candidații care au fost declarați “admis” la rezultatul
final al selecției dosarelor;
-Rezultatul probei “scrisă” va fi afișat la sediul instituției, cu precizarea punctajului obținut
și a sintagmei “admis” sau “respins”.
3. interviul va avea loc ȋn data de 14 septembrie 2015, ora 10,00 la sediul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov din Oraș Voluntari, B-dul.
Voluntari, Nr. 94-96, Județ Ilfov;
-La această probă vor participa doar candidații care au fost declarați “admis” la rezultatul
final de la proba “scrisa” ;
Sunt declarați admiși la proba “scrisă” și la proba “interviu” candidații care au obținut
minimum 50 de puncte, ȋn cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor
contractuale de execuție și minimum 70 de puncte, ȋn cazul concursurilor organizate pentru
ocuparea funcțiilor contractuale de conducere din maximum 100 de puncte.
Rezultatele probelor de concurs vor fi afișate la sediul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov din Oraș Voluntari, B-dul. Voluntari, Nr. 9496, Județ Ilfov, cu precizarea punctajului și a sintagmei “admis” sau “respins” precum și ora
la care se afișează.
După afișarea rezultatelor obținute la proba “scrisă” și “interviu”, candidații
nemulțumiți pot face contestație ȋn termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării
rezultatului probei scrise și / sau a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Contestațiile se depun prin secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor, la
Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Ilfov.
În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei “scrisă” sau a
“interviului” comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea sau consemnarea
răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar și imediat după soluționare va
comunica rezultatul final prin afișarea la sediu instituției.
Punctajul final se calculează prin ȋnsumarea punctajelor obținute la proba “scrisă” și
“interviu”, pentru fiecare candidat.
Se consideră “admis” la concurs, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj
dintre candidații care au concurat pe același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut
punctajul minim necesar.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la
proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați ȋn această situație vor fi invitați

la un nou interviu ȋn urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului
cȃștigător.
Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa
instanței de contencios administrativ, ȋn condițiile legii.
Relaṭii suplimentare se obtin la tel. 021/369.58.87 ; 021/369.58.89 ;
021/369.58.90 INTERIOR 104 -Compartimentul Resurse Umane

DIRECTOR EXECUTIV
Bogdan-Iulian PÎNTEA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE
Ana-Maria BRUCAN

R O M Ȃ N I A
CONSILIUL JUDEṬEAN ILFOV
DIRECṬIA GENERALĂ DE ASISTENṬĂ SOCIALĂ ṢI PROTECṬIA COPILULUI

Oraş Voluntari, B-dul Voluntari, Nr.94-96, Judeṭul Ilfov
Tel.021369.58.89;021369.58.87; Fax021369.58.88.
Email:dgaspcif@gmail.com
http://www.protectiacopilului.ro
APROBAT
DIRECTOR EXECUTIV
BOGDAN-IULIAN PÎNTEA

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE SEF CENTRU DIN CADRUL
CENTRULUI DE RECUPERARE ŞI REABILITARE
NEUROPSIHIATRIC BĂLĂCEANCA
►HOTĂRȂRE Nr. 1434 din 2 septembrie 2004 Republicată, privind
atribuṭiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcṭionare ale Direcṭiei
generale de asistenṭă socială şi protecṭia copilului;
►LEGE Nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a
personalului din autorităṭile şi instituṭiile publice ;
►LEGE Nr. 448 din 6 decembrie 2006 Republicată privind protecṭia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;
►LEGE Nr. 292 din 20 decebrie 2011- Legea asistenṭei sociale ;
►HOTĂRȂRE Nr. 23 din 6 ianuarie 2010 privind aprobarea
standardelor de cost pentru serviciile sociale;
►ORDIN Nr. 559 din 22 octombrie 2008 privind aprobarea Standardelor
specifice de calitate pentru centrele rezidențiale, centrele de zi și
locuințelor protejate pentru persoane adulte cu handicap;
►LEGE Nr. 487 din 11 iulie 2002 Republicată, Legea sănătăṭii mintale şi
a protecṭiei persoanelor cu tulburări psihice;
►LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor ;
►ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
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APROBAT
DIRECTOR EXECUTIV
BOGDAN-IULIAN PÎNTEA

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE MEDIC PSIHIATRU DIN
CADRUL CENTRULUI DE RECUPERARE ŞI REABILITARE
NEUROPSIHIATRIC BĂLĂCEANCA
►HOTĂRȂRE Nr. 1434 din 2 septembrie 2004 Republicată, privind
atribuṭiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcṭionare ale Direcṭiei
generale de asistenṭă socială şi protecṭia copilului;
►LEGE Nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a
personalului din autorităṭile şi instituṭiile publice ;
►LEGE Nr. 448 din 6 decembrie 2006 Republicată privind protecṭia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;
►LEGE Nr. 292 din 20 decebrie 2011- Legea asistenṭei sociale.
►LEGE Nr. 487 din 11 iulie 2002 Republicată, Legea sănătăṭii mintale şi a
protecṭiei persoanelor cu tulburări psihice;
►Ordinul Nr.1226 din 03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a
Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
deşeurile rezultate din activităţi medicale ;
►Tratat de Psihiatrie, Oxford, Editia II, Ed. Asociatia Psihiatrilor Liberi
din România
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BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL DIN
CADRUL CENTRULUI DE PLASAMENT PITICOT-DOMNEṢTI

►HOTĂRȂRE Nr. 1434 din 2 septembrie 2004 Republicată privind
atribuṭiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcṭionare ale Direcṭiei
generale de asistenṭă socială şi protecṭia copilului;
►LEGE Nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a
personalului din autorităṭile şi instituṭiile publice;
►LEGE Nr. 272 din 21 iunie 2004 Republicată, privind protecṭia şi
promovarea drepturilor copilului;
►ORDIN Nr. 27 din 10 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor
minime obligatorii privind serviciile pentru protecṭia copilului de tip
rezidenṭial pentru copiii cu dizabilităṭi;
► ORDONANṬA DE URGENTĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind
exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasă şi
a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcṭionarea
Ordinului Asistenṭilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenṭilor
Medicali din România.
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BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR DIN
CADRUL CENTRULUI DE PLASAMENT NR. 6 VOLUNTARI

►HOTĂRȂRE Nr. 1434 din 2 septembrie 2004 Republicată, privind
atribuṭiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcṭionare ale Direcṭiei
generale de asistenṭă socială şi protecṭia copilului;
►LEGE Nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a
personalului din autorităṭile şi instituṭiile publice ;
►ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ;
►LEGE NR. 82 din 24 decembrie 1991- Legea contabilității, actualizată ;
►LEGE Nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor,
constituirea de garanții și raspunderea ȋn legătură cu gestionarea
bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice,
actualizată.
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