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România        

Judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local Ţăndărei 

Nr. 37 din 26.01.2021 
 

ANUNŢ  

 

         Complexul de Servicii Sociale Ţăndărei, cu sediul în oraşul Ţăndărei, strada Gării, nr. 92,  

judeţul Ialomiţa, organizează în data de 17.02.2021, ora 10.00, concursuri pentru ocuparea  

următoarelor posturi contractuale vacante: 

asistent medical – 1 post normă întreagă, perioadă nedeterminată; 

asistent social – 1 post normă întreagă, perioadă nedeterminată. 

Condiţii generale necesare ocupării unui post contractual vacant: 

-cetăţenie română;  

-cunoaşte limba română (scris şi vorbit); 

-stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; 

-vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

-îndeplineşte condiţiile de studii şi calificări postului pentru care candidează; 

-fără antecedente penale. 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de asistent medical: 

-studii postliceale sanitare cu specializare asistent medical generalist; 

-vechime în specializare minim 1 (un) an.  

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de asistent social: 

-studii postliceale sau superioare cu specializare în domeniul asistenţei sociale/licenţiere în asistenţă 

socială.  

Acte necesare pentru dosarul de concurs: 

-cererea de înscriere adresată directorului instituţiei; 

-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 sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale    

        care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

-adeverinţă medicală cu menţiunea “clinic sănătos-apt pentru postul asistent medical/asistent social”. 

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. 

Etapele concursurilor: 

1.Selecţia dosarelor – 09.02.2021 (data limită de depunere 09.02.2021, ora 15.00); 

2.Proba scrisă – 17.02.2021, ora 10.00; 

3.Interviul pentru postul de asistent medical – 18.02.2021, ora 10.00. 

                  pentru postul de asistent social – 18.02.2021, ora 12.00. 

La probele scrise ale concursurilor pentru ocuparea posturilor de asistent medical şi asistent social, 

candidaţii trebuie să obţină minim nota 7 (şapte) pentru a trece în etapa următoare. 
Director 

Nedelcu Valentina  
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BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ CONCURS OCUPARE POST ASISTENT MEDICAL: 

•“TEHNICA ÎNGRIJIRII BOLNAVULUI“ de Carol Mozes – Ed. Medicală, Bucureşti 2014 

I. Asistenta medicală şi locul ei de muncă 

    Cap. I. 1. Asistenta medicală (calităţi, sarcini, mod de viaţă, stil de muncă, comportament) 

    Cap. I. 3. Îmbrăcămintea de protecţie şi ţinuta asistentei la locul de muncă 

                   Profilaxia îmbolnăvirilor profesionale şi protecţia muncii în unităţile medico- 

                   sanitare 

    Cap. I. 4. Dezinfecţia, dezinsecţia, deratizarea 

II. Îngrijirea curentă şi supravegherea bolnavului 

     Cap. II. 1. Asigurarea odihnei pasive şi îngrijirile generale acordate bolnavilor  

     Cap. II. 2. Supravegherea bolnavului 

IV. Tehnica tratamentului  

      Cap. IV. 1. Repausul fizic, psihic şi intelectual 

      Cap. IV. 2. Alimentaţia bolnavului  

VII. Îngrijirea specială a unor categorii de bolnavi şi de vârstă 

       Cap. VII. 4. Îngrijirea bolnavilor vârstnici 

       Cap. VII. 6. Îngrijirea bolnavilor la domiciliu 

       Cap. VII. 7. Îngrijirea bolnavilor muribunzi şi sarcinile asistentei după constatarea  

       decesului  

•ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 144/2008 PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST, A PROFESIEI DE MOAŞĂ ŞI A PROFESIEI DE 

ASISTENT MEDICAL, MODIFICATĂ 

 

 

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ CONCURS OCUPARE POST ASISTENT SOCIAL: 

•LEGEA ASISTENŢEI SOCIALE NR. 292/2011 

       Cap. I Dispoziţii generale 

       Cap. III Sistemul de servicii sociale (Secţiunea 1 – Definirea şi clasificarea serviciilor sociale; 

Secţiunea a 2-a – Beneficiarii şi furnizorii de servicii sociale; Secţiunea a 3-a – Organizarea şi 

administrarea serviciilor sociale; Secţiunea a 4-a – Asistenţa socială a persoanelor vârstnice)  

       Cap. VI Personalul din sistemul de asistenţă socială  

•LEGEA NR. 17/2000 PRIVIND ASISTENŢA SOCIALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE  

       Cap. I Dispoziţii generale 

       Cap. II – Servicii şi prestaţii sociale (Secţiunea  1 – Evaluarea persoanelor vârstnice care 

necesită asistenţă socială; Secţiunea a 2-a – Servicii comunitare pentru persoanele vărstnice; 

Secţiunea a 3-a – Organizarea şi funcţionarea căminelor pentru persoane vârstnice) 

•ORDONANŢA NR. 68/2003 PRIVIND SERVICIILE SOCIALE         

      Cap. III Personalul care acordă servicii sociale  

•HOTĂRÂREA NR. 886/2000 PENTRU APROBAREA GRILEI NAŢIONALE DE 

EVALUARE A PERSOANELOR VÂRSTNICE 
Tematica şi informaţiile suplimentare privind desfăşurarea concursului şi atribuţiile fişelor posturilor se pot obţine 

la numărul de telefon 0243.273.292 şi la sediul Complexului de Servicii Sociale Ţăndărei, de luni până vineri între 

orele 08.30-15.30.                                                         Director, 

Nedelcu Valentina  
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