
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţi: Copilului

mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060;
operator de date cu caracter personal 2962

Erată la anunțul publicatîn data de 19 ianuarie 2021 privind organizarea examenului
de promovare în grad/treaptă profesional/ă imediat superioi

funcţiile contractuale de execuție din cadrul
centrelor/complexelor/compartimenteloi

superioară pentru

În cuprinsul anunţului publicat in data de 19 ianuarie 2021 privind
organizarea examenului de promovare în graditreaptă rofesionallă imediat
superiorisuperioară pentru funcţiile contractuale de execuţie din cadrul
centrelor/complexelor/compartimentelor, s-a constatat o eri
pentru care se impune completarea acestuia cu tematica si
pentru promovarea următoarelor funcţii contractuale de execi
III din cadrul CentrulTeritorial pentru Protectia de tip Familia
Speciale Roșiori de Vede și muncitor calificat IV-tâmplar
Teritorial pentru Protecția detip familial Roșiori de Vede.

DIRECTOR GENERAL
Putineanu Marius Mugurel

are materială, motiv
bibliografia de studiu
ție: muncitor calificat
a Copilului cu Nevoi
din cadrul Centrului
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BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA
de studiu la examenul de promovare în grad/treaptă
superior/superioară organizat în data de 08.02.2021, pentru fi

execuție din cadrul Centrul Teritorial pentru Protectia de tip Famili
Speciale Roșiori de Vede de:

-muncitor calificat III, BIBLIOGRAFIE:

profesională imediat
incțiile contractuale de
ial a Copilului cu Nevoi

1.Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;

2.Ordinul nr. 25/2019, privind aprobarea Standardelor mi
serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de

TEMATICĂ

ime de calitate pentru
protecție specială;

1.Prezentarea măsurii de protecție specială „plasamentul, conform Legii nr.
272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, re
şi completările ulterioare;

ublicată cu modificările

2.Măsurile de protecție specială și beneficiarii acestor măsuri conform Legii nr.
272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, rep
şi completările ulterioare;

3.Siguranţă șiprotecție oferite beneficiarilor centrului, confof
fizic de viață- Standard 2 Siguranță și protecție, din Ordinulnr. 25/

ublicată cu modificările

m Modulului IV- mediul
019,privind aprobarea

Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate
copiilor din sistemul de protecție specială;

4.Cazarea beneficiarilor centrului conform Modulului IV
Standardul3. Cazaredin Ordinulnr. 25/2019, privind aprobarea
calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate ci

protecție specială
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BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA

de studiu la examenul de promovare în grad/treaptă
superior/superioară organizat în data de 08.02.2021, pentru fi

execuție din cadrul Centrului Teritorial pentru Protecția detip famil
-muncitor calificat IV-tâmplar, BIBLIOGRAFIE:

1.Norme de securitate în muncă, Legea nr.319/2006-Legea,
muncă;

a Copilului
0247/406060;

profesional/ă imediat
ncțiile contractuale de
ial Roșiori de Vedede:
securității și sănătații în

2. Regulamentul de organizare al Centrului Teritorial pentru Protecția detip familial
Roşioride Vede.
Sau
Susținerea unei probe practice (testarea abilităților şi ap
candidatului).
TEMATICA:

1.Obligaţiile lucrătorilor, conform Legii nr.319/2006-Legea
muncă; normede securitate în muncă;

2 Înţelesul termenilor șial expresiilor
a) lucrător
b)angajator
c)alți participanți la procesul de muncă
d)reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi
e)prevenire
fJeveniment
g)accident de muncă
h)echipament de muncă
i) securitate și sănătate în muncă.
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itudinilor practice ale
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