
CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
SI PROTECŢIA COPILULUI CLUJ
Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 37-39

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj
ORGANIZEAZA CONCURS în data de 03.08.2016 ora 10.00

la sediul din Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, pentru ocuparea următoarelor
posturi temporar vacante

 1 post inspector de specialitate – asistent social, pe perioada determinată la Centrul Județean de
Intervenție pentru Copilul Abuzat Cluj–Napoca – Centrul de consiliere;

Condiții specifice de participare:
- studii superioare cu diplomă de licenţă – specializarea asistență socială

Bibliografie:
1. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004, Republicată cu modificările și completările ulterioare, privind

protecţia şi promovarea drepturilor copilului publicata in M.O. Nr. 557 din 23 iunie 2004.
2. Ordinul ANPDC nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul

copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat,
neglijat și exploatat precum și a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse
comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării și exploatării copilului, publicat în Monitorul
Oficial nr. 52 din 22.01.2004 republicată cu modificările și completările ulterioare.

 1 post inspector de specialitate - psiholog, pe perioada determinată la Centrul Județean de
Intervenție pentru Copilul Abuzat Cluj–Napoca – Centrul de consiliere;

Condiții specifice de participare:
- studii superioare cu diplomă de licenţă - specializarea psihologie

Bibliografie:
1. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004, Republicată cu modificările și completările ulterioare, privind

protecţia şi promovarea drepturilor copilului publicata in M.O. Nr. 557 din 23 iunie 2004.
2. Adriana Băban – ”Consiliere educațională” – Editura ”Asociația de Științe Cognitive din România”,

2009- Capitolele 5,7,9,11
3. Daniel David – ”Psihologie clinică și psihoterapie”, Editura Polirom, 2006, capitolele 3,4
4. Rudolf Schaffer – ”Introducere în psihologia copilului”, Editura ASCR 2005

 1 post kinetoterapeut, pe perioada determinată la Complexul Comunitar de Servicii pentru Copilul
cu Handicap Cluj-Napoca – Centrul de Recuperare.

Condiții specifice de participare:
- studii superioare cu diplomă de licenţă – specializarea kinetoterapie și balneofiziokinetoterapie

Bibliografie:
1. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004, Republicată cu modificările și completările ulterioare, privind

protecţia şi promovarea drepturilor copilului publicata in M.O. Nr. 557 din 23 iunie 2004.
2. Nicolae Robănescu – ”Reeducarea neuromotorie” partea IV, capitolele 2,3,4,5, Editura Medicală,

București 2001
3. Tudor Sbenghe – Kinetologie profilactică, terapeutică și de recuperare, partea I, capitolele 2,2.1, 2.2,

2.3, 2.4, 2.5, partea a II-a capitolul 4, Editura Medicală București, 1997
4. Ordinul ANPDC nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi,

publicat în Monitorul Oficial nr. 247 din 22 martie 2004



 1 post inspector de specialitate, pe perioadă determinată la Complexul Comunitar de Servicii
pentru Copilul cu Handicap Cluj-Napoca – Centrul de Recuperare.

Condiții specifice de participare:
- studii superioare cu diplomă de licență – specializarea psihopedagogie specială

Bibliografie:
1. Carolina Bodea Hațegan – Tulburări de voce și vorbire, evaluare și intervenție, Editura Presa

Universitară Clujeană 2013 – capitolul Metode, tehnici și procedee de intervenție în tulburările de
voce.

2. Adrian Rosan – Psihopedagogie specială, metode de evaluare și intervenție, Editura Științelor
Educației, 2015, capitolul 8

3. Maria Anca – Logopedie, Editura Presa Universitară Clujeană, 2007, capitolul 1 și 2

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor – în data de 27.07.2016
b) proba scrisă – în data de 03.08.2016
c) proba de interviu – în data de 09.08.2016

Condiții generale de participare valabile pentru toate posturile scoase la concurs:
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;
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.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele
documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
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 şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în

specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă

incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă 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 unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la

înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul
de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a
concursului.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu

acestea.



Calendarul desfăşurării concursului:
Depunerea dosarelor – până în data de 26/07/2016
Selecţia dosarelor – până în data de 27/07/2016
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor – în data de 28/07/2016
Depunerea contestaţilor privind selecţia dosarelor - se pot depune până la data de 29/07/2016
Soluţionarea contestaţiilor depuse la selecţia dosarelor, în data de 01/08/2016
Proba scrisă în data de 03.08.2016 – ora 10.00
Afişarea rezultatelor la proba scrisă – în data de 04/08/2016
Depunerea contestaţilor privind rezultatele la proba scrisă - până la data de 05/08/2016
Soluţionarea contestaţiilor depuse la proba scrisă, în data de 08/08/2016
Proba de interviu în data de 09/08/2016 – ora 10.00
Afişarea rezultatelor la proba de interviu – în data de 10/08/2016
Depunerea contestaţilor privind rezultatele la proba de interviu - până la data de 11/08/2016
Soluţionarea contestaţiilor depuse la proba de interviu, în data de 12/08/2016
Afişarea rezultatelor finale în data de 16/08/2016

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni până joi între orele 8,00-14,00 şi vineri între orele 8,00-
12,00 la Serviciul Resurse Umane, telefon 0264 / 420146, 0264 / 420147 interior 434, iar depunerea
dosarelor se va face la Sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, Str. G-ral
Eremia Grigorescu, nr. 37 - 39 – Serviciul Resurse Umane.

Publicat azi 19/07/2016 la:
- Sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj
- Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj
- Monitorul Oficial al României, Partea a III-a
- portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro
- Ziarul Piața de la A la Z

DIRECTOR GENERAL,
Daniel Tămaș

mailto:posturi@gov.ro

