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BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ PROPUSĂ
Concurs recrutare funcții de natură contractuală

din data de 16.03.2023

PSIHOPEDAGOG - Centrul de zi „Brândușa”

A) Bibliografia:

1.Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale de zi destinate copiilor.

2.Educarea persoanelor cu intarzieri de dezvoltare. Tehnici de baza ale interventiei
comportamentale, O. Ivar Lovaas, Editura Frontiera 2012 - capitolul 10 si 13

3.Tratat de psihopedagogie specială, Emil Verza, Florin Emil Verza, Editura Universității
București, 2011

4.Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, , cu modificările şi
completările ulterioare;

5.Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C sector 3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-
organizare/roi/

6.Regulamentul de organizare și funcționare a D.G.A.S.P.C sector 3: Cap VII, Secțiunea
XIV- Complex de Servicii ”Brândușa” http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/

7.Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare.

B) Tematica:

1. Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale de zi destinate copiilor.

- Modulul 1 Standard 2 - Admitere
- Modulul 3 Standard 2 - Educație
- Modulul 5 Standard 1 - Respectarea drepturilor beneficiarilor și a eticii profesionale

Standard 2 - Relațiile copiilor cu personalul
Standard 3 - Protecția împotriva abuzului și neglijării
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2. Educarea persoanelor cu intarzieri de dezvoltare. Tehnici de baza ale interventiei
comportamentale, O. Ivar Lovaas, Editura Frontiera 2012

- capitolul 10 Cuprinsul Tratamentului de bază
- capitolul 13 Imitația non-verbală

3. Tratat de psihopedagogie specială, Emil Verza, Florin Emil Verza, Editura Universității
București, 2011

- Cap. III –Mecanismele neuropsihice ale adaptării, învățării și comportamentului
- Cap. V – Specificul procesului instructiv-educativ și de recuperare în
deficiența/handicapul de intelect:

pc. 2. Modalități ale organizării activităților terapeutic-recuperative și de pregătire
socio-profesională a persoanelor cu deficiențe-handicap de intelect
- Cap. XI – Tulburările de limbaj și comunicare
- Cap. XIII – Tulburările de comportament:

pc. 1. Condiții și comportament
- Cap. XIV – Deficiențe asociate:

pc. 3. Autismul

4. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi
completările ulterioare;

- CAPITOLUL I Dispoziţii generale şi definiţii art. 6
- CAPITOLUL VI Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a
oricărei forme de violenţă, Sectiunea 3 Protecţia copilului împotriva abuzului sau
neglijenţei art. 94, art.95.

5. Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C sector 3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-
organizare/roi/

- capitolul III Pct D. obligațiile personalului contractual
Pct E. obligațiile comune celor 2 categorii de personal

- capitolul XI - sectiunea 3 - sancțiuni privind personalul contractual

6. Regulamentul de organizare și funcționare a D.G.A.S.P.C sector 3:
-Cap VII, Secțiunea XII Centrul de Zi ”Brândușa” http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-
organizare/rof/

Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare
- Capitolul II Secțiunea 1 Definirea și clasificarea beneficiilor de Asistență Socială

Secțiunea 2 Categorii de beneficii de Asistență Socială
- Capitolul III Secțiunea 1 Definirea și clasificarea serviciilor sociale

Secțiunea 2 Beneficiarii și furnizorii de servicii sociale
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EDUCATOR SPECIALIZAT - Centrul de zi „Brândușa”

A) Bibliografia:

1. Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale de zi destinate copiilor.
2. Educarea persoanelor cu intarzieri de dezvoltare. Tehnici de baza ale interventiei
comportamentale, O. Ivar Lovaas, Editura Frontiera 2012 - capitolul 10 si 13
3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările
şi completările ulterioare;
4. Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C sector 3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-
organizare/roi/
5. Regulamentul de organizare și funcționare a D.G.A.S.P.C sector 3: Cap VII,
Secțiunea XII Centrul de Zi ”Brândușa” http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-
organizare/rof/
6. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, modificările şi completările ulterioare.

B) Tematica:

1. Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale de zi destinate copiilor.

- Modulul 1 Standard 2 - Admitere
- Modulul 3 Standard 2 - Educație
- Modulul 5 Standard 1 - Respectarea drepturilor beneficiarilor și a eticii profesionale

Standard 2 - Relațiile copiilor cu personalul
Standard 3 - Protecția împotriva abuzului și neglijării

2. Educarea persoanelor cu intarzieri de dezvoltare. Tehnici de baza ale interventiei
comportamentale, O. Ivar Lovaas, Editura Frontiera 2012

- capitolul 10 Cuprinsul Tratamentului de bază
- capitolul 13 Imitația non-verbală

3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi
completările ulterioare;

- CAPITOLUL I Dispoziţii generale şi definiţii art. 6
- CAPITOLUL VI Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a
oricărei forme de violenţă, Sectiunea 3 Protecţia copilului împotriva abuzului sau
neglijenţei art. 94, art.95.
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4. Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C sector 3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-
organizare/roi/

- capitolul III Pct D. obligațiile personalului contractual
Pct E. obligațiile comune celor 2 categorii de personal

- capitolul XI - sectiunea 3 - sancțiuni privind personalul contractual

5. Regulamentul de organizare și funcționare a D.G.A.S.P.C sector 3:
-Cap VII, Secțiunea XII Centrul de Zi ”Brândușa” http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-
organizare/rof/

6. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, modificările şi completările ulterioare.

- Capitolul II Secțiunea 1 Definirea și clasificarea beneficiilor de Asistență Socială
Secțiunea 2 Categorii de beneficii de Asistență Socială

- Capitolul III Secțiunea 1 Definirea și clasificarea serviciilor sociale
Secțiunea 2 Beneficiarii și furnizorii de servicii sociale

NOTĂ: Se vor studia formele actualizate la zi ale actelor normative menționate în
prezenta bibliografie.


