
                                                                                                                                                                       

CONSILIUL  JUDEŢEAN  GALAŢI 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI 
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 ANUNT  
 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI 
Organizează în data de 25.01.2017 – 27.01.2017 

       CONCURS   
pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante  

 
 
I. Asistent medical - 2 posturi pe perioada nedeterminata : 1 post in cadrul Centrului de 
pregatire pentru o viata independenta Elena ( Tg. Bujor) si 1 post in cadrul Centrului pentru 
vârstnici Sf. Nicolae (Tg. Bujor) 
Condiţii de participare: 
–     studii postliceale de specialitate /liceu sanitar+echivalare – asistenta medicala  
-      fără condiţii de vechime  
Bibliografie : 
-  OUG  nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice cu modificările si completările ulterioare; 
-Ordin nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare 
pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor 
recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a 
dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de 
evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- Proceduri de practica pentru asistenţii medicali generalişti, aprobate prin Ordinul 1142/2013  
- Îngrijirea omului bolnav şi a omului sanatos, Florin Chiru, Gabriela Chiru şi Letiţia Morariu ; 
- Urgenţe medico – chirurgicale, Lucreţia Titircă; 
- Boli infecţioase şi epidemiologice, Dr. C-tin Bocârnea; 
- Chirurgie - Traumatismele părţilor moi şi ale oaselor, Silvian Daschievici şi Mihail Mihăilescu 
Concursul constă în : 

- selectia dosarelor  
- lucrare scrisă/test din bibliografie  
- interviu 
   

II. Referent instructor  - 9 posturi pe perioada nedeterminata  
Condiţii de participare: 
      - studii medii cu diplomă de bacalaureat  
      -  fără condiţii de vechime 
 

- 4 posturi la Centrul pentru varstnici Sf. Nicolae – Tg. Bujor  
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  Bibliografie : 
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 17 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale cu modificările si completările 
ulterioare; 

 
- 1 post la Centrul de recuperare a Victimilor Violentei Domestice Sansa – Tg . 

Bujor  
  Bibliografie : 
 - Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale cu modificările si completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie* cu modificările si completările ulterioare; 
 

- 3 posturi la Centrul de plasament Negru Voda 
Bibliografie : 
- Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului* cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice cu modificările si completările ulterioare; 
- Ordin nr. 21 din 26 februarie 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial cu modificările si completările ulterioare; 
 
   - 1 post la Centrul de plasament nr.3 
Bibliografie : 
- Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului*); 
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice cu modificările si completările ulterioare; 
 -  Ordinul 27 din 10 martie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi cu modificările si 
completările ulterioare; 
Concursul constă în : 

- selectia dosarelor  
- lucrare scrisă/test din bibliografie  
- interviu   

 
III. Magaziner – 1 post pe perioada determinata în cadrul Complexului de servicii Tecuci 
 
Condiţii de participare: 
      - studii medii/generale  
      -  fără condiţii de vechime 
Bibliografie : 
- Hotararea nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena 
produselor alimentare cu modificările si completările ulterioare; 
- Ordin nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu 
modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 
Concursul constă în : 

- selectia dosarelor  
- lucrare scrisă/test din bibliografie  
- interviu   



  

 
IV.Şofer – 2 posturi pe perioada nedeterminata: 1 post în cadrul Centrului de plasament nr.3 
si 1 post în cadrul Centrului tulburari cu spectru autist  
 
 Condiţii de participare: 
  -  studii generale /medii  
  - permis de conducere categoria B,C,D, E  
  - atestat transport marfa şi persoane 
  - cartela tahograf 
Bibliografie: 
- Ordonanta de urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe 
drumurile publice*, cu modificările si completările ulterioare; 
- Hotarare nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a           
Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu 
modificările si completările ulterioare; 
- Procedura operaţionala pentru activitatea administrativa, reparatii curente, tehnic si transport 
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice cu modificările si completările ulterioare; 
Concursul constă în : 

- selectia dosarelor  
- lucrare scrisă/test din bibliografie  
- interviu     

 
IV. Infirmiere – 5 posturi pe perioada nedeterminata 
 - 2 posturi in cadrul  Centrului de plasament nr.3 
 - 1 post în cadrul Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap 
nr.1 
 - 2 posturi în cadrul  Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu 
handicap nr.2 
 Condiţii de participare: 
 - studii generale/medii + curs de cruce roşie/program national de pregatire a infirmierelor/  
*Se pot înscrie si persoane care urmează cursul şi care vor fi admise doar în condiţiile în care 
nu se înscriu suficienţi absolvenţi ai cursurilor de mai sus; 
 - fără condiţii de vechime  
Bibliografie: 
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice cu modificările si completările ulterioare; 
- Ordin nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 
deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 
naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale cu modificările si completările 
ulterioare; 
- Manual “Tehnica îngrijirii bolnavului” Dr. Carol Mozes. Ediţia 1978 (Introducere la cursul de 
tehnica îngrijirii bolnavului; Asigurarea condiţiilor de spitalizare a bolnavilor; Asigurarea odihnei 
pasive şi îngrijirele generale acordate bolnavului; Îngrijirea bolnavilor în stare gravă); 
-Ordin nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare 
pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor 
recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a 
dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de 
evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
Concursul constă în : 

- selectia dosarelor  
- lucrare scrisă/test din bibliografie  
- interviu   

 
V. Muncitor calificat  – 2 posturi  pe perioada nedeterminata  

1 post in cadrul Centrului de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap nr.2 



  

Condiţii de participare: 
- studii generale/medii + calificare de lacatus şi sudor (minim o calificare)  
- fără condiţii de vechime  

1 post in cadrul Complexului de servicii Tecuci  
Condiţii de participare: 

- studii generale/medii +  calificare/experienta  în amenajari interioare    
  - fără condiţii de vechime  
Bibliografie : 
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice cu modificările si completările ulterioare; 
- Procedura operationala pentru activitatea administrativea reparatii curente si transport; 
- Hotărârea nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca cu modificările si 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 privind  securitatea şi sănătatea în munca cu modificările si 
completările ulterioare; 
Concursul constă în : 

- selectia dosarelor  
- lucrare scrisă/test din bibliografie  
- interviu   

 
 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde obligatoriu: 
1.Cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului unităţii ; 
2.Copie acte de identitate ( carte identitate, certificat nastere, certificat de casatorie); 
3.Copie documente care atesta nivelul studiilor şi a altor documente care atesta efectuarea 
unor specializări, cursuri; 
4.copie carnet de munca sau dupa caz adeverinte care atesta vechimea în muncă; 
5.cazier judiciar ; 
6.adeverinta care atesta starea de sanatate; 
7.Curriculum vitae ; 

*Actele prevazute la punctele 2, 3 si 4 vor fi prezentate şi în original 
 
 
Data concursului :  proba scrisa  -  25.01.2017, ora  9,00 
    Interviu      -      27.01.2017, ora 10,00 
Data până la care se depun dosarele: 12.01.2017 la Biroul Resurse Umane (etaj I); Cererile 
se  depun până la aceeaşi data la registratura instituţiei; 
Locul desfăşurării concursului:  DGASPC Galaţi, Str. Brăilei, nr. 138 B 
Comunicarea rezultatelor se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării 
fiecare probă; 
Contestaţiile se depun în termen de cel multi o zi lucrătoare de la data afişării fiecărei probe; 
Persoana de contact : Munteanu Ionica, tel. 0236/311086;311087. 
 
*Orice modificare intervenită în procedura de organizare a concursului vor fi anunţate la 

avizierul instituţiei, până cel târziu în preziua probei respective. 
 

 
        DIRECTOR GENERAL 
MANON EMILIA CRISTOLOVEANU 

 
        

 
 ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE  

           CARMEN MIHAELA MIRONOV  
 

 



  

 


