Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă determinată (perioada suspendării contractului individual de muncă al
titularei postului aflată în concediu fără plată) a unui post contractual temporar vacant de asistent
social cu studii superioare de lungă durată, din cadrul Centrului Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică.
Concursul constă în susţinerea a 2 probe: proba scrisă şi interviul.
Proba scrisă se va desfăşura în data de 09.02.2016 ora 9,00 la sediul unităţii din Strada
Alecu Donici, nr. 2, localitatea Vaslui.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.
Interviul va fi susţinut doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.
Detaliile pentru interviu vor fi comunicate ulterior.
În vederea participării la concurs, persoana care urmează să se angajeze trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

I.

I.Condiţii generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.

II. Condiţii specifice:
- absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de profil, de lungă durată, cu examen de
licenţă;
- cunoştinţe aprofundate de operare PC;
- abilităţi de comunicare,
- cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză, franceză).
Dosarele de înscriere vor fi depuse până la data de 5 februarie 2016 la secretariatul instituţiei
între orele 9,00-13,00.
Acestea vor conţine următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor
specifice ale postului;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie
și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. În cazul în care candidatul care a
depus doar declaraţia de la acest punct, a fost admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de
a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului;
6. adeverință 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 unitățile sanitare abilitate (trebuie să conţină în clar numărul , data, numele
emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii );
7. curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit. b-d. vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii cu acestea.
Rezultatele etapei de selecţie a dosarelor se vor comunica în data de 06.02.2016.
Principalele atribuţii ale postului sunt:
•
•
•
•
•
•

depistarea copiilor cu probleme sociale în vederea reintegrării lor şcolare şi în
comunităţile locale
investigarea cauzelor sociale ale fenomenului de delicvenţă juvenilă sau delicvenţă,
realizarea studiilor de caz şi anchetelor sociale în situaţii problemă,
implicarea în rezolvarea problemelor sociale care influenţează activitatea şcolară prin
colaborare cu instituţiile de profil,
realizarea de acţiuni de informare privind drepturile copiilor
participă la elaborarea în echipă a planurilor de intervenţie personalizate, la selectarea
tehnicilor de lucru specifice şi realizarea efectivă a intervenţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la nr. de telefon
0235/314706 .
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BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUI
TEMPORAR VACANT DE ASISTENT SOCIAL
1. MARIANA SPÂNU – Introducere în asistenţa socială a familiei şi protecţiei
copilului, Editura Tehnică Chişinău, 1998;
Cap. IV. – Metodologia lucrului cu copiii şi familia.
2. GEORGE NEAMŢU – Tratat de asistenţă socială, Editura Polirom, 2003;
3. Stefan Cojocaru – Vulnerabilitate socială şi intervenţie
Cap. 3 – Tipurile de intervenţie socială
4. Alina Hurubean – Construcţia Metodologică a asistenţei sociale
Cap. 2 – Tehnica documentării în asistenţa socială
2.2.1. Ce este un document social?
2.2.2. Clasificarea documentelor
2.2.3. Analiza documentelor sociale
5. Gabriela Lupşan – Instituţii juridice în domeniul protecţiei şi promovării
drepturilor copilului
6. Cristina Neamţu – Aspecte ale asistenţei sociale în şcoală
7. Legea nr 448/2006 – Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap.
8. Legea nr. 272/2004 – Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
9. Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale
10. Lege nr. 466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social.
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