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Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Spiridon” organizează concurs pentru pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante: 
 

Asistent social – 1 post 
  
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 

pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției 
contractuale sunt: 
- absolvent cu diplomă de licenţă de lungă durată, specializarea Asistență socială; 
- membru înregistrat în Registrul Național al Asistenților Sociali din România 

(RNASR);  
- foarte bună cunoaştere a legislaţiei aplicabile în asistența socială a persoanelor 

vârstnice; 
- persoană comunicativă, perseverentă, organizată, riguroasă; 
- cunoştinţe de operare pe calculator: editare text, calcul tabelar, folosire browser; 
- nu se solicită vechime în specialitatea studiilor. 
 
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 
următoarele documente: 

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției; 

b) copia actului de identitate; 

c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări; 

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea 
în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei; 

e) cazierul judiciar; 

f) adeverința 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; 

g) curriculum vitae; 

h) dovada înscrierii în RNASR. 
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Actele prevăzute la literele b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în 
clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit 
de Ministerul Sănătății. 

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, 
care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, 
cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: selecția dosarelor de 
înscriere, proba scrisă și interviul.  
Calendarul de desfășurare a concursului: 

DATA/PERIOADA INTERVAL 
ORAR 

DESCRIEREA ACȚIUNII 

17 octombrie 2019  Anunț concurs 

18.10.2019 – 31.10.2019 09.00 – 14.00 depunere dosare 

04.11.2019 09.00 – 14.00 selecție dosare 

05.11.2019 14.00 afișare rezultate selecție dosare 

06.11.2019 10.00 – 14.00 depunere contestații la selecție 
dosare 

07.11.2019 12.00 Soluționare contestatii și afișare 
rezultate finale selecție dosare 

11.11.2019 09.00 proba scrisă 

12.11.2019 14.00 afișare rezultate proba scrisă 

13.11.2019 10.00 - 14.00 depunere contestații proba scrisă 

14.11.2019 12.00 soluționare contestații și afisare 
rezultate finale proba scrisă 

15.11.2019 09.00 proba interviu 

18.11.2019 14.00 afișare rezultate interviu 

19.11.2019 10.00 – 14.00 depunere contestații proba interviu 

20.11.2019 12.00 soluționare contestații și afișare 
rezultate finale interviu 

21 noiembrie 2019 14.00 Afisare rezultate finale 

  
Relații suplimentare se pot obține la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice ”Sf. 
Spiridon” din Municipiul Galați, Str. Domnească nr. 160 C, număr de telefon 
0236/479414. 
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BIBLIOGRAFIA DE CONCURS: 
  

- Codul deontologic al profesiei de asistent social; 
- Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul ministrului muncii nr. 29 din 03.01.2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 
vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie 
a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a 
serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi 
cantinele sociale, ANEXA NR.1 – Standarde de calitate pentru serviciile sociale 
cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, 
aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul 
serviciilor sociale, aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare: cămine pentru persoane vârstnice, cod 8730 CR-V-I, centre de tip 
respiro, centre de criză, cod 8730 CR-V-II, centre rezidenţiale de îngrijire şi 
asistenţă persoane dependente, cod 8730 CR-PD-I şi cod 8790 CR-PD-II, 

- H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 
sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 
stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai 
persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

- HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi 
a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. 

 
 
 
 
Data afișării: 17.10.2019, ora 09.00 

http://www.mmssf.ro/j33/images/Documente/Familie/DGAS/Ordin2126din5nov2014.pdf

