
  APROBAT,

 DIRECTOR GENERAL,

      MIHAELA UNGUREANU

Lista funcțiilor de natură contractuală supuse testării profesionale și condițiile de ocupare a posturilor corespunzătoare acestor funcții de la nivelul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

NR. 
CRT.

DEPARTAMENTUL
Funcția deținută 

în prezent
TIP POST

NIVEL 
STUDII

NIVELUL 
POSTULUI

CONDIȚII GENERALE SI 
SPECIFICE DE OCUPARE 

A POSTULUI

PRINCIPALE
LE CERINTE 

ALE 
POSTULUI

NR. 
POSTURILOR 

VACANTE
OPȚIUNI FĂCUTE

1
Complexul de Servicii "Casa 
Noastra" 

Referent Lucrător social SM Execuție
Studii medii, liceale absolvite 
cu diplomă de bacalaureat

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

1 98741/12.09.2022

2
Centrul de Ingrijire si Asistenta  
pentru  Persoane Adulte cu 
Dizabilitati "Casa Max" 

Bucătar calif. 
Bucătar calif.

Bucătar calif. 
Bucătar calif.

SG Execuție
Invatamant gimnazial /general 
obligatoriu/8 clase, curs de 
calificare bucatar

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

1
98733/12.09.2022 
99869/14.09.2022

3
Complexul de Servicii Sociale 
pentru Persoane Fara Adapost-
Componenta Rezidentiala

Magaziner Magaziner SM Execuție
Studii medii, liceale absolvite 
cu diplomă de bacalaureat

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

1 98748/12.09.2022

4 Centrul de zi ”Lizuca”

Educator pueric. 
Educator pueric.   
Infirmier                   
Infirmier    
Infirmier

Ingrijitor SG Execuție
Invatamant gimnazial /general 
obligatoriu/8 clase

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

6

98648/12.09.2022 
98646/12.09.2022 
98617/12.09.2022 
98807/12.09.2022 
99942/14.09.2022



5 Centrul de zi ”Lizuca” Șef centru Șef centru SS Conducere

studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul 
psihologie, asistență socială 
sau sociologie, cu vechime de 
minimum 2 ani în domeniul 
serviciilor sociale, sau 
absolvenți cu diplomă de 
licență ai învățământului 
superior în domeniul juridic, 
medical, economic sau al 
științelor administrative, cu 
experiență de minimum 5 ani 
în domeniul serviciilor 
sociale.

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

1 99323/13.09.2022

6
Clubul Seniorilor ”Codrii 
Neamțului”

Inspector de 
specialitate

Inspector de 
specialitate

SS Execuție

studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul 
științelor 
juridice/administrative/ 
sociologie

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

1 98643/12.09.2022

7
Clubul Seniorilor ”Codrii 
Neamțului”

AdministratorAdmi
nistrator

Lucrator social 
Lucrător social

SM Execuție
Studii medii, liceale absolvite 
cu diplomă de bacalaureat

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

1
99298/13.09.2022 
99868/14.09.2022

8
Centrul de Îngrijire și Asistență 
pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități ”Floarea Speranței”

Magaziner Magaziner SM Execuție
Studii medii, liceale absolvite 
cu diplomă de bacalaureat

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

1 98784/12.09.2022

9
Serviciul de Asistență Socială în 
Domeniul Protecției Drepturilor 
Copilului

Asistent medical
Asistent med. 
comunitar

PL Execuție

Studii postliceale de 
specialitate absovlite cu 
diplomă în specialitatea 
asistent medical 
generalist/asistent medico 
+social și certificat membru 
OAMGMAR

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

2 98781/12.09.2022



10
Centrul de Îngrijire și Asistență 
pentru Persoane Vârstnice  ”Sf. 
Ana”

Ingrijitor Ingrijitor cladiri SG Execuție
Invatamant gimnazial /general 
obligatoriu/8 clase

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

1 98457/12.09.2022

11
Centrul de Îngrijire și Asistență 
pentru Persoane Vârstnice  ”Sf. 
Ana”

Administrator Lucrator social SM Execuție
Studii medii, liceale absolvite 
cu diplomă de bacalaureat

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

1 99977/14.09.2022

12 Serviciul de Asistență Maternală
Asistent medical/ 
Asistent medical

Asistent medical/ 
Asistent medical

PL Execuție

Studii postliceale de 
specialitate absovlite cu 
diplomă în specialitatea 
asistent medical 
generalist/asistent medico 
+social și certificat membru 
OAMGMAR

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

1
98777/12.09.2022 
99923/14.09.2022

13
Centrul de Sprijin pentru 
Prevenirea Abandonului

Psiholog Psiholog SS Execuție

Studii superioare de 
specialitate de lungă durată 
absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul 
psihologiei și aviz de 
exercitare a profesiei

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

1 99450/13.09.2022

14
Adapost pentru Victimele 

Violentei în Familie ”Sf. Maria”
Bufetier Ingrijitor cladiri SG Execuție

Invatamant gimnazial /general 
obligatoriu/8 clase

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

1 99584/14.09.2022

15
Adapost pentru Victimele 

Violentei în Familie ”Sf. Maria”
Psiholog Psiholog SS Execuție

Studii superioare de 
specialitate de lungă durată 
absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul 
psihologiei și aviz de 
exercitare a profesiei

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

1 99446/13.09.2022

16
Complexul de Servicii "Casa 
Noastra" 

Psiholog Psiholog SS Execuție

Studii superioare de 
specialitate de lungă durată 
absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul 
psihologiei și aviz de 
exercitare a profesiei

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

2 99449/13.09.2022

17 Centrul de zi ”Lizuca” Psiholog Psiholog SS Execuție

Studii superioare de 
specialitate de lungă durată 
absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul 
psihologiei și aviz de 
exercitare a profesiei

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

1 99443/13.09.2022



18
Clubul Seniorilor ”Rimnicu 

Sărat”
Psiholog Psiholog SS Execuție

Studii superioare de 
specialitate de lungă durată 
absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul 
psihologiei și aviz de 
exercitare a profesiei

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

1 99448/13.09.2022

19 Centrul de zi ”Lizuca” Educator puericultor
SM/PL/S
S

Execuție

a) absolvenţi ai liceului 
pedagogic, specializarea 
educator-puericultor;
b) absolvenţi ai liceului 
pedagogic sau ai unei şcoli 
echivalente, cu specializarea 
educatoare sau învăţătoare, 
care au urmat sau vor urma 
până la 1 septembrie 2025 
cursuri de educaţie timpurie în 
cadrul proiectelor derulate de 
Ministerul Educaţiei cu terţi;
c) absolvenţi cu diplomă de 
licenţă, specializarea 
pedagogia învăţământului 
preşcolar şi primar, care au 
urmat sau vor urma până la 1 
septembrie 2025 cursuri de 
educaţie timpurie în cadrul 
proiectelor derulate de 
Ministerul Educaţiei cu terţi;
d) absolvenţi ai programelor 
de masterat didactic, 
specializarea educaţie 
timpurie.

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

6 99928/14.09.2022

20
Serviciul de Intervenție în Regim 

de Urgență în Domeniul 
Asistenței Sociale

Inspector de 
specialitate

Inspector de 
specialitate

SS Execuție

studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau 
echivalentă 

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

1 99423/13.09.2022



21
Centrul de Consiliere si 

Monitorizare Asistenti Personali
Inspector de 
specialitate

Inspector de 
specialitate

SS Execuție

studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul 
științelor 
juridice/administrative/ 
sociologie

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

1 99577/14.09.2022

22
Clubul Seniorilor - Rimnicul 

Sarat" 
Magaziner Lucrător social SM Execuție

Studii medii, liceale absolvite 
cu diplomă de bacalaureat

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

1 99317/13.09.2022

23 Centrul ” Blue Dot  Sector 3” Șef centru
Coordonator 
personal de 
specialitate

SS Conducere

studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau 
echivalentă 

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

1 99980/14.09.2022

24 Centrul ” Blue Dot  Sector 3” Ingrijitor Ingrijitor clădiri SG Execuție
Invatamant gimnazial /general 
obligatoriu/8 clase

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

1 99456/13.09.2022

25

Centrul de Recuperare 
Neuromotorie de tip Ambulatoriu 

pentru Persoane Adulte cu 
dizabilitati "Cauzasi"

Ingrijitor Ingrijitor cladiri SG Execuție
Invatamant gimnazial /general 
obligatoriu/8 clase

Atribuții 
specifice 
conform fișei 
postului

1 100031/14.09.2022

* În situaţia în care pentru un post, există o singură cerere sau la examenul de testare profesională se prezintă un singur candidat, examinarea nu se mai impune, făcându-se  reîncadrarea în mod 
corespunzător, pe  postul pentru care s-a optat, conform  prevederilor art. 17 alin. (3) – (5) din Legea nr.53/2003 Codul Muncii republicata, cu modificările si completarile ulterioare .

**Posturile pentru care se va organiza testare profesională sunt următoarele : asistent medical ( Serviciul de Asistență Maternală), bucătar calif.(Centrul de Ingrijire si 
Asistenta  pentru  Persoane Adulte cu Dizabilitati "Casa Max"), lucrător social (Clubul seniorilor ”Codrii Neamțului”)

***Nedepunerea indiferent de motiv, a cererii de participare la examenul de testare profesională în termenul stabilit la Art.4 alin 1 din prezenta procedură, până la ora și data limită afișată, va atrage 
după sine aplicarea în cazul  angajatului personal contractual aflat în această situație, a prevederilor legale în vigoare cu privire la încetarea contractului individual de muncă, la finalul perioadei de 
preaviz.

DIRECTOR EXECUTIV RESURSE UMANE,

CERASELA ANTONESCU

Șef Serviciu Managementul Resurselor Umane,

                          Cristina Sultan




