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Direcfia Generald de Asisten]d SocialS gi Protec{ia Copilului Sector 3 organizeazd examen de promovare a
personalului contractual la sfirgitul perioadei de debut, din cadrul institutriei, confoin anexei.

I. Data gi locul desfrgurlrii examenului:

Examenul de debut va aYea loc in data 21,07.2017 ora 10:00, la sediul Direcliei Generale de Asistenld
SocialS 9i Proteclia Copilului Sector 3, din str. Parfumului nr.2-4. sector 3 Bucuresti.

II. Modalitatea de desiEqurare a examenului:

) Persoanele incadrate in funclii contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la slbrgitul perioadei
de debut stabilite in condiliile legii, in funclia, gradulsau treapta profesionald imedlat superioard, inbazaunui referat
de evaluare intocmit cu respectarea prevederilor art. 41, alin.9, din Hoturarea nr. 1027 l2ol4, de geful ierarhic aiaprobat de conducatorul instituliei publice;

F Constituirea comisiei de concurs, respectiv comisia de solutionare a contestaliilor se face p6nd cel tarziu la
dala publicdrii anuntului de concurs conf. art.8 din HG nr. 102712014;

) Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei gi, dupi caz, a tematicii maximum 3
subiecte;

) Candidatul redacteaz[ o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de cdtre comisia de examinare;) in cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinar e noteazh lucrarea elaboratd de
candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte pebazaurmdtoarelor criterii:

o cunogtintre teoretice necesale funcliei evaluate;
o abilitdti de comunicare;
o capacitate de sintezd;
. complexitate, iniliativd, creativitate.

) Punctajul minim de promovare este de 50 puncte;
) Rezultatul examenului de promovare se afiqeazd la sediul instituliei publice sau pe pagina de internet a

acesteia, dupa caz, in termen de doud zilelucratoare de la sus{inerea acestuia;) Candidalii nemullumili de rezultatul oblinut pot depune contestalie in tennen de o zi lucrdtoare de la data
afigdrii rezultatelor, sub sanc{iunea decdderii din acest drept;

) Comisia de solulionare a contestafiilor va .""ruiru lucrarea, iar rezultatele finale se vor afiga la sediul
instituliei publice in doud zile lucrdtoare de la data expirdrii termenului de depunere a contesta{iilor.

IIl. Bibliografie obligatorie:

A) Centrul de plasament pinocchio (referent treapta II)

I. Regulamentul de organizare qi Func{ionare al DGASpc Sector 3;
2. Regulamentul de Ordine Interioard al DGASpC Sector 3;
3' LEGEA nr.257 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea gi completarea Legii nr.272/2004

privind protectia gi promovarea drepturilor copilului, Publicat in Monitoiul Ontial cu num[rul 607 din data
de 30 septembrie 2013, cu modificdrile gi compretdrile ulterioare;



4. LEGEA 27212004 privind proteclia ;i promovarea drepturilor copilului pUBLICAT in:
MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004, modificatd qi iompletatd prin legea nr.257 din 26
septembrie 2013, cu modificErile qi completIrile ulterioare;

5' ORDIN Nr. 2l din 26 februarie 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind
serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential;

B) Centrul de ingrijire in Apartamente de Tip Familial (asistent medicat )

1. Regulamentul de organizare si functionare al DGASpc Sector 3;
2. Regulamentul intern al DGASpC Sector 3;
3. Manual de medicind internd pentru cadre medii- autor Corneli Borundel;
4. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos, Ed. Cison 2001, Autori F.Chiru, G. Chiriu, L. Moraru,

pag. 295-349, pag. 349-377, pag. 416-454, pag.9g-l 0g;
5. Ordinul nr. 2112004 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru serviciile de tip

rezidenlial, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. O'U.G' nr. 14412008 privind exercitarea prof'esiei de asistent medical generalist, a profesiei de

moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea O.A.M.G.M.A.M.R, 
",modificarile si completarile ulterioare;

C) Centrul de zi ,,Licurici,, (inspector specialitate grad II )

l. Regulamentul de organizarc si Functionare al DGASpc Sector 3;
2. Regulamenful de Ordine Interioara - DGASPC Sector 3;
3. Legea 27212004 privind prolectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si

cornpletarile ulterioare;
4' Legea nr.257 din26 septembrie 2013 pentru modificarea qi completarea Legii nr.2i2l2O04 privind

proteclia qi promovarea drepturilor copilului Publicat in Monitorul Oficial cu numlrul 607 din data de 30
septembrie 2013;

5' Legea rtr. 47712004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Ordinul 2412004, pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

D) Compartimentul Secretariat si Protocol (inspector specialitate grad II)
1' Regulamentul de organizare qi Funcfionare al DGASpc Sector 3;
2. Regulamentul Intern al DGASpC Sector 3;
3. O.G. nr. 2712002 privind reglementarea activitdtii de solulionare a peti(iilor;
4. Manual de secretariat gi asisten{d manageriald, Nina Vdrgolici, Editura Credis;
5' H.G' nr. 143412004, privind atribu{iile gi Regulamentul - cadru de organizare gi func{ionare ale

Direc{iei Generale de Asisten(d Social5 gi Protec{ia Copilului, cu modificlrile gi completdrile ulterioare;
6' Legea nt. 477/2004 privind Codul de conduitd a personalului contractual din autorit6lile qi

instituliile publice, cu modificdrile gi completdrire ulterioare;

E) Cresa "Trapezului,, (inspector specialitate grad II)

1. Regulamentul de organizare si functionare ar DGASpc sector 3;
2. Regulamentul de Ordine Interioara - DGASPC Sector 3;
3. LEGEA rtr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;



4. LEGEA 27212004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului PUBLICAT in:
MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004 cu modificarile si completarile ulterioare;

5' ORDIN Nr. 24 din 4 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele
de zi;

F) Cresa 'oTitan" (inspector specialitate grad II )

1. Regulamentul de organizare si functionare al DGASpc Sector 3;
2. Regulamentul de Ordine Interioara - DGASPC Sector 3;
3. LEGEA nr.29212011 a asistentei sociale,cu modificarile si completarile ulterioare;
4' LEGEA 27212004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului PUBLICAT in:

MONITORUL OFICIAL w. 557 din 23 iunie 2004 cu modificarile si completarile ulterioare;
5' Hotararea de Guvern nr.125212012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a

creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara;

G) Cresa "Ghiocelul" (inspector specialitate grad II)

1. Regulamentul de organizare si functionare ar DGASpc Sector 3;
2. Regulamentul de Ordine Interioara - DGASPC. Sector 3;
3. Legeanr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si

completarile ulterioare;
4' H'G. nr. 1252/2012 privin aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor

unitati de educatie timpurie anteprescolara;
5' Legea nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu completarile si

modifi carile ulterioare;
6' Legea nr'47712004 privind Codul de Conduita a Personalului Contractual din Autoritatile si

Institutiile Publice;

H) Cresa "Ghiocelul,, (educator puericultor)

1. Regulamentul de organizare si functionare al DGASpc Sector 3;
2. Regulamentul de Ordine Interioara - DGASPC. Sector 3;
3' Legea nr.27212004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si

completarile ulterioare;
4' Ghidul pentru educatie timpurie a copiilor de la nastere la 3 ani, Ordinul nr. 52331200g privind

aprobarea Curriculumului pentru educatie timpurie a copiilor cu varsta cuprinsa intre naster e si 617 ani;
5. Activitati de invatare pentru copiii foarte mici ( de la nastere la 3 ani);
6' H'G' nr' 125212012 privin aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a

altor unitati de educatie timpurie anteprescolara;

centrul de Ingrijire si Asistenta"casa Max,, (Asistent Medical )

Legeanr.292l20ll - Legea asisten[ei sociale;
Legea nr. 44812006 privind protec[ia gi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Ordinul 6712015 privind Standardele minime de calitate pentru persoanele cu dizabilitlli;
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5.

Regulamentul de Organizare qi Func(ionare al D.G.A.S.P.C. Sector 3 gi al C.I.A. Casa Max;
Regulamentul de ordine Interioari al D.G.A.S.p.c. Sector 3 gi al c.l.A. casa Max.
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