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ANUNŢ

   Complexul de Servicii Sociale Ţăndărei, cu sediul în oraşul Ţăndărei, strada Gării, 
nr. 92, judeţul Ialomiţa, organizează în data de 06.10.2017, ora 11.00 a.m., concurs pentru 
ocuparea postului contractual vacant temporar de psiholog, normă întreagă, perioadă determinată.
      Condiţii generale necesare ocupării postului contractual vacant temporar de psiholog:
-cetăţenie română;
-cunoaşte limba română (scris şi vorbit);
-stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de
familie sau de unităţile sanitare abilitate;
-vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
-îndeplineşte condiţiile de studii ale postului pentru care candidează;
-fără antecedente penale.
      Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual vacant temporar de psiholog:
-studii superioare în domeniul psihologie (licenţiat în psihologie).
      Acte necesare pentru dosarul de concurs:
-cererea de înscriere adresată conducătorului unităţii;
-copii xerox act de identitate, certificat de naştere şi căsătorie, dacă este cazul;
-copii xerox acte studii şi calificări, documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 
postului pentru care candidează;
-copii xerox carnet de muncă, sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă;
-Curriculum Vitae;
-cazierul judiciar în original;
-adeverinţă medicală cu menţiunea “clinic sănătos-apt pentru postul de psiholog”
Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar de carton la sediul Complexului de Servicii Sociale Ţăndărei şi vor 
fi însoţite de cele originale în vederea conformităţii copiilor cu acestea.
      Concursul va consta în trei etape succesive:
1. Depunerea şi selecţia dosarelor – (data limită de depunere 27.09.2017, ora 15.00); 
2. Proba scrisă – 06.10.2017, ora 11.00;
3. Interviul – 06.10.2017, ora 14.00.
La proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de psiholog candidaţii trebuie să obţină minim nota 7 
(şapte) pentru a trece în etapa următoare.
      Bibliografie concurs ocupare post psiholog :
•Codul deontologic al profesiei de psiholog aprobat prin Hotărârea Colegiului Psihologilor din 
România nr. 4CN/2013 şi publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 715 din 20.11.2017
•Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, actualizată
•”Bazele psihologiei generale” de Mihai Golu, Editura Universitară
•”Elemente de psihoterapie” de Irina Holdevici, Editura All
•”Tratat de psihologie clinică şi psihoterapie” de George Ionescu, Editura Asklepios
        Tematica şi informaţiile suplimentare privind desfăşurarea concursului, atribuţiile fişei 
postului se pot obţine la numărul de telefon 0243.273.126 şi la sediul Complexului de Servicii 
Sociale Ţăndărei, de luni până vineri între orele 08.30-15.30. 
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