C O N S I LI U L J U D E Ţ EAN TE LE O R MAN
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060;
operator de date cu caracter personal 2962

BIBLIOGRAFIA

de studiu la concursul organizat în data de 27 iunie 2017, pentru ocuparea postului
contractual de execuţie vacant de : asistent social practicant la Serviciul Adopții și
Postadopții:

1.Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
2. Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr.579 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi
activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii
adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine
de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale;
4. Hotărârea Guvernului nr. l434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de
organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C., republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
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TEMATICA / BIBLIOGRAFIA

de studiu la concursul organizat în data de 27 iunie 2017, pentru ocuparea postului
contractual de execuţie vacant de : asistent social practicant la Serviciul Evaluare
Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:

Tematica:
Atribuţiile principale ale Direcţiei Generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în
domeniul persoanei adulte;
Procedura-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de
handicap;
Atributiile principale din domeniul de activitate al comisiei de evaluare a persoanelor
adulte cu handicap;
Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice;
Principiile care stau la baza protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap;
Obligaţiile persoanelor cu handicap.

Bibliografia:
1. Hotărârea Guvernului nr. l434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de
organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C., republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
2. Ordinul nr. 2.298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a
persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap;
3. Hotărârea Guvernului nr. 430 din 16 aprilie 2008, pentru aprobarea Metodologiei
privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,
actualizată, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
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de studiu la concursul organizat în data de 27 iunie 2017, pentru ocuparea posturilor
contractuale de execuţie vacante de : psiholog practicant la Biroul de Evaluare şi
Consiliere pentru Părinţi şi Copii:
Tematica:
Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice;
Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;
Testul psihologic ca mijloc principal in evaluarea psihologica; Aplicarea testului si
interpretarea rezultatelor; Psihodiagnoza la varstele mici si foarte mici; Aspecte privind
interviul ca metoda calitativa de evaluare psihologica. (TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN
PSIHODIAGNOZĂ);
Tehnici fundamentale în consiliere. (INTRODUCERE ÎN CONSILIEREA
PSIHOLOGICĂ);
Atribuţiile principale ale Direcţiei Generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în
domeniul drepturilor copilului;
Drepturile copilului reglementate prin Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia
şi promovarea drepturilor copilului.
Bibliografia:
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica,
infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu
modificările şi completările ulterioare ;
3. “TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ", Mihaela Minulescu, Editura
Fundatiei ROMÂNIA DE MÂINE, Bucureşti, 2003.
4. "INTRODUCERE IN CONSILIEREA PSIHOLOGICA", Matei Georgescu, Ed.
Fundaţiei ROMÂNIA DE MÂINE, Bucureşti, 2004.
5. Hotararea Guvernului nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de
organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului ,
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
6. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată,cu modificările si completarile ulterioare.
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TEMATICA / BIBLIOGRAFIA

de studiu la concursul organizat în data de 27 iunie 2017, pentru ocuparea posturilor
contractuale de execuţie vacante de : psiholog practicant la Serviciul Evaluare Complexă
a Copilului cu Dizabilităţi:
Tematica:
Functiile principale pe care le indeplineste Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului;
Atributiile principale ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
Colegiul director - organizare, functionare si atributii;
Atributiile principale ale Directorului Executiv din cadrul D.G.A.S.P.C ;
Definiti termenul de: copil, familie, familie extinsa, familie substitutiva, plan
individualizat de protectie,plan de servicii, reprezentant legal;
Principiile in vederea respectarii si garantarii dreptului copilului;
Drepturile copilului – enumerare;
Sanatatea si bunastarea copilului;
Masuri de protectie speciala- Plasament;
Comisia pentru Protectia Copilului – definitie, atributii si componenta;
Structura si Atributiile serviciului de evaluare complexa a copilului din cadrul Directiei,
in vederea exercitarii in mod corespunzator a atributiilor ce revin Comisiei , privind
copilul cu dizabilitati, respectiv incadrarea intr-un grad de handicap si orientarea
scolara/profesionala;
Domeniul de aplicare si principii generale ale codului de conduita a personalului
contractual din autoritatile si institutiile publice;
Norme generale de conduita a personalului contractual – a)Enumerare
b) Folosirea abuziva a atributiilor functiilor detinute şi c) Răspunderea
Dobandirea si exercitarea dreptului de psiholog cu drept de libera practica;
Drepturile si obligatiile psihologilor cu drept de libera practica;
Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania – definitie;
Definiti termenul de dizabilitate, abilitarea si reabilitarea,evaluarea functionarii,
dizabilitatii si CES la copii;
Evaluarea initiala- Identificare si evaluare initiala;
Evaluarea complexa in context familial si comunitar – Evaluarea educationala;
Responsabilitatile DGASPC in etapa evaluarii complexe in incadrarea copilului in grad
de handicap;
Atributiile SEC in etapa de evaluare complexa;
Atributiile managerului de caz in etapa de evaluare complexa;
Responsabilitatile psihologului in aplicarea managementului de caz pentru copii cu
dizabilitati.

Bibliografia:
1. Hotararea Guvernului nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de
organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului ,
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
2. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată,cu modificarile si completarile ulterioare ;
3. Hotararea Guvernului nr.1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare
a comisiei pentru protectia copilului, cu modificarile si completarile ulterioare ;
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica,
infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu
modificările şi completările ulterioare ;
6.Ordinul MMFPSPV nr. 1.985 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei
pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în
grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe
educaţionale speciale.
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TEMATICA / BIBLIOGRAFIA

de studiu la concursul organizat în data de 27 iunie 2017, pentru ocuparea posturilor
contractuale de execuţie vacante de : psiholog practicant la Serviciul Evaluare Complexă
a Persoanelor Adulte cu Handicap:
Tematica:
Atribuţiile principale ale Direcţiei Generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în
domeniul persoanei adulte;
Procedura-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de
handicap;
Parametri functionali in afectiunele psihice (dezvoltare mentala, tulburare pervazivă de
dezvoltare, regresie a functiilor intelectuale, tulburari de personalitate, psihoze);
Norme generale de conduită profesională a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice;
Principiile care stau la baza protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap;
Forme de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.
Bibliografia:
1.Hotararea Guvernului nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de
organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului ,
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
2. Ordinul nr. 2.298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a
persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap;
3. Ordinul MMFES şi MSP nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările şi
completările ulterioare;
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
6. Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica,
infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu
modificările si completările ulterioare.
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TEMATICA / BIBLIOGRAFIA

de studiu la concursul organizat în data de 27 iunie 2017, pentru ocuparea postului
contractual de execuţie vacant de : psihopedagog la Serviciul Evaluare Complexă a
Copilului cu Dizabilităţi:
Tematica:
Functiile principale pe care le indeplineste Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului;
Atributiile principale ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
Colegiul director - organizare, functionare si atributii;
Atributiile principale ale Directorului Executiv;
Definiti termenul de: copil, familie, familie extinsa, familie substitutiva, plan
individualizat de protectie,plan de servicii, reprezentant legal.
Principiile in vederea respectarii si garantarii dreptului copilului;
Drepturile copilului – enumerare;
Sanatatea si bunastarea copilului;
Masuri de protectie speciala- Plasament;
Comisia pentru Protectia Copilului – definitie, atributii si componenta;
Structura si Atributiile serviciului de evaluare complexa a copilului din cadrul Directiei,
in vederea exercitarii in mod corespunzator a atributiilor ce revin Comisiei , privind
copilul cu dizabilitati, respectiv incadrarea intr-un grad de handicap si orientarea
scolara/profesionala;
Domeniul de aplicare si principii generale ale codului de conduita a personalului
contractual;
Norme generale de conduita a personalului contractual:
a)Enumerare
b) Folosirea abuziva a atributiilor functiilor detinute
c) Raspunderea.
Invatamantul special si special integrat;
Definiti termenul de dizabilitate, abilitarea si reabilitarea,evaluarea functionarii,
dizabilitatii si CES la copii;
Evaluarea initiala- Identificare si evaluare initiala;
Evaluarea complexa in context familial si comunitar – Evaluarea educationala;
Responsabilitatile DGASPC in etapa evaluarii complexe in incadrarea copilului in grad
de handicap;
Atributiile SEC in etapa de evaluare complexă;
Atributiile managerului de caz in etapa de evaluare complexă;

Responsabilitatile psihopedagogului in aplicarea managementului de caz pentru copii cu
dizabilitati.

Bibliografia:
1. Hotararea Guvernului nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de
organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului ,
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
2. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată,cu modificarile si completarile ulterioare ;
3. Hotararea Guvernului nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de
organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului ,
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
4. Hotararea Guvernului nr.1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare
a comisiei pentru protectia copilului, cu modificarile si completarile ulterioare ;
5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea 1/ 2011 a educaţiei naţionale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
7.Ordinul MMFPSPV nr. 1.985 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei
pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în
grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe
educaţionale speciale.
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TEMATICA / BIBLIOGRAFIA

de studiu la concursul organizat în data de 27 iunie 2017, pentru ocuparea postului
contractual de execuţie vacant de: asistent social la Serviciul Evaluare Complexă a
Copilului cu Dizabilităţi:
Tematica:
Functiile principale pe care le indeplineste Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului;
Atributiile principale ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
Colegiul director - organizare, functionare si atributii şi atribuţiile principale ale
Directorului Executiv;
Definiti termenul de: copil, familie, familie extinsa, familie substitutiva, plan
individualizat de protectie,plan de servicii, reprezentant legal;
Principiile cu privire la respectarea si garantarea dreptului copilului;
Drepturile copilului – enumerare;
Sanatatea si bunastarea copilului;
Masuri de protectie speciala- Plasament;
Comisia pentru Protectia Copilului – definitie, atributii si componenta;
Structura si Atributiile serviciului de evaluare complexa a copilului din cadrul Directiei,
in vederea exercitarii in mod corespunzator a atributiilor ce revin Comisiei , privind
copilul cu dizabilitati, respectiv incadrarea intr-un grad de handicap si orientarea
scolara/profesionala;
Domeniul de aplicare si principii generale ale codului de conduita a personalului
contractual din autoritatile si institutiile publice;
Norme generale de conduita a personalului contractual:
a)Enumerare
b) Folosirea abuziva a atributiilor functiilor detinute
c) Răspunderea.
Definirea si clasificarea beneficiilor de asistenta socială;
Asistenta sociala a persoanelor cu dizabilitati;
Definiti termenul de dizabilitate, abilitarea si reabilitarea,evaluarea functionarii,
dizabilitatii si CES la copii;
Evaluarea initiala- Identificare si evaluare initiala;
Evaluarea complexa in context familial si comunitar – Evaluarea educationala;
Responsabilitatile DGASPC in etapa evaluarii complexe in incadrarea copilului in grad
de handicap;
Atributiile SEC in etapa de evaluare complexa;
Atributiile managerului de caz in etapa de evaluare complexa;
Responsabilitatile asistentului social in aplicarea managementului de caz pentru copii cu

dizabilitati.

Bibliografia:
1. Hotararea Guvernului nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de
organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului ,
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
2. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată,cu modificarile si completarile ulterioare ;
3. Hotararea Guvernului nr.1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare
a comisiei pentru protectia copilului, cu modificarile si completarile ulterioare ;
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.292/ 2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare ;
6. Ordinul MMFPSPV nr. 1.985 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei
pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în
grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe
educaţionale speciale.
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BIBLIOGRAFIA

de studiu la concursul organizat în data de 27 iunie 2017, pentru ocuparea postului
contractual de execuţie vacant de: educator la Centrul de Urgenţă la Complexul de
servicii destinate copilului şi familiei Alexandria:

1.Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată,cu modificarile si completarile ulterioare ;
2. Ordinul nr.21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile
pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, cu modificările si completările ulterioare ;
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Hotararea Guvernului nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de
organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului ,
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
5. Ordin nr.89/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de
primire in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat, cu modificările si
completările ulterioare.
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de studiu la concursul organizat în data de 27 iunie 2017, pentru ocuparea postului
contractual de execuţie temporar vacant de: kinetoterapeut
la Serviciul Evaluare
Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:

Tematica:
Procedura-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de
handicap;
Drepturile şi obligaţiile persoanelor adulte cu handicap;
Scalele de evaluare a gradului de autonomie şi a funcţionalităţii: ADL, BARTHEL, FMS
– descriere şi interpretare;
Norme generale de conduită profesională a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice.
Bibliografia:
1. Ordinul nr. 2.298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a
persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap;
2. Legea nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 268/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr. 430 din 16 aprilie 2008, pentru aprobarea Metodologiei
privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,
actualizată, cu modificările si completările ulterioare;
5. Ordinul MMFES şi MSP nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările şi
completările ulterioare;
6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
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