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ANUNŢ

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca  organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor  posturi,  în  conformitate cu Hotărârea nr.  286 /  23 martie  2011
pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant:

Nr.
crt.

Tipul postului
Numărul de

posturi
Categoria de

personal

Statutul
postului /

viabilitatea
I. Asistent social III 1 Personal didactic 

auxiliar
Post vacant/ 
perioadă 
nedeterminată/ 
normă întreagă

1 Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii generale şi condiţii specifice.

1. Condiţii generale de ocupare a posturilor
a. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi cu domiciliul în România;
b. Cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;
c. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d. Are capacitatea deplină de exerciţiu;
e. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată

în  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 sau condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra  umanităţii,  contra  statului  ori  a  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.
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2. Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, cu normă întreagă de
asistent social:
• Absolvirea  cu  diploma  de  licenţă  a  unei  instituţii  de  învăţământ  superior

specializarea asistenţă  socială
• Vechimea în domeniu minim 2 ani;
• Abilităţi  de  relaţionare-comunicare  cu  întreg  personalul  unităţii  de

învăţământ;
• Abilităţi pentru munca în echipă;
• Copia  fişei  de  evaluare  a  performanţelor  profesionale  individuale  sau

recomandare de la ultimul loc de muncă.
 
              Concursul va consta in:

1. Proba scrisa: test grila
 a. Data şi ora desfăşurării: 13 Ianuarie 2014, ora 09.00

                      b. Locul desfăşurării: Sediul Liceului Special pentru Deficienţi de            
                                  Vedere, Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanţilor nr 31, et. II, 
                                  Sala de şedinţe.

                    2.     Interviu
                    a.     Data şi ora desfăşurării: 16 Ianuarie 2014, ora 09.00

                              b.     Locul desfăşurării; Sediul Liceului Special pentru Deficienţi de 
                                      Vedere, Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanţilor nr. 31, et II, 
                                      Cabinet metodic.

Probele sunt  eliminatorii,  punctajul  minim obţinut  la fiecare proba fiind de
minim 50 puncte                       
          Tematica concurs ASISTENT SOCIAL 
          1. Conceptele de politica sociala, securitate sociala, protectie sociala, asigurare 
sociala;
          2. Asistenta sociala in sistemul general al protectiei sociale;
          3. Istoricul asistentei sociale in Romania
          4. Sistemul National de Asistenta Sociala 
          5. Fundamentele asistentei sociale:
             - Sistemul de cunostinte;
             - Sistemul de valori specifice ale Asistentei Sociale;
             - Abilitati si deprinderi practice in Asistenta sociala;
             - Codul etic al profesiunii de Asistent Social;
             - Standarde etice;
             - Particularitati ale practicii Asistentei sociale;
        6. Asistenta sociala la nivel individual, comunitar, societal;
        7. Necesitatea cunoasterii in asistenta sociala (cunoastere spontana, cunoastere 
stiintifica);
        8. Nevoile umane si problematica sociala;
        9. Teorii ale asistentei sociale:
           - generale;
           - specifice:
           - participarii;
           - atasamentului;
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           - identitatii;
           - pierderii;
           - ingrijirii.
      10. Caracteristici ale relatiei dintre persoana aflata in dificultate si Asistentul 
Social;
      11. Metode si tehnici de investigare in asistenta sociala - specificitatea acestora;
      12. Observatia si ghidul de observatie in asistenta sociala;
      13. Etapele intrevederii in asistenta sociala;
      14. Interogarea-specificitatea ei in asistenta sociala;
      15. Interviul in asistenta sociala, caracteristici si obiective;
      16. Desfasurarea interviului: clasificarea, interpretarea, confruntarea si acordarea 
de informatii, acordarea de 
sfaturi, sprijin;
      17. Fazele anchetei sociale;
      18. Tehnici specifice de interventie sociala in asistenta sociala in functie de natura
asistatului, beneficiarului, 
nevoile acestuia si scopul urmarit, in rezolvarea problemei sociale;
     19. Evaluarea in procesul de asistenta sociala si managementul de caz;
     20. Activitatea in echipa in practica asistentei sociale;
     21. Tehnici de interventie sociala in criza;
     22. Supervizarea in asistenta sociala;
     23. Protectia sociala a Drepturilor Copilului:
        - Comisia pentru protectia drepturilor copilului;
        - Serviciul public specializat pentru protectia copilului;
        - Masuri de protectie a copilului aflat in dificultate;
        - Legislatia specifica protectiei drepturi copilului ( Legea 272/2004 privind 
protectia si promovarea 
drepturilor copilului;
       - Asistenta sociala a problemelor legate de actele de identitate a copilului de 
varsta de 15-18 ani;
       - Asistenta sociala a adolescentului institutionalizat;
   24. Asistenta sociala a persoanelor abuzate:
       - Persoanele abuzate: copii, femei, varstnici;- Grila de observare a efectelor 
abuzului si neglijarii;
       - Rolul asistentului social in interventia sociala in criza.
  25. Asistenta sociala a familiei:
       - Modalitati de investigare a problematicii medico-sociale a vietii de familie;
       - Investigarea problemelor morale ale familiei;
       - Investigarea relatiei copii-parinti;
       - Rolul asistentului social in consolidarea nucleului familial;
  26. Asistenta sociala a persoanelor varstnice:
       - Definitia persoanei varstnice;
       - Vulnerabilitatea psiho-biologica a persoanei varstnice;
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       - Responsabilitatea echipei de ingrijire a varstnicului si evaluarea gradului de 
dependenta (Fisa 
sociogeriatrica);
       - Legislatia Asistentei Sociale la varstnici (Legea 17/2000 si HG 886/2000);
       - Institutionalizarea varstnicului si alternative la institutionalizare;
       - Servicii medico-sociale comunitare pentru varstnici;
  27. Evaluarea asistentiala a unui bolnav psihic avand in vedere etapele examenului 
clinico-psihiatric;
  28. Asistenta sociala a victimelor violentei domestice: femeile si copii:
      - Definirea violentei domestice;
      - Rolul asistentului social in interventia in criza;
  29. Asistenta sociala acordata lauzelor in maternitate;
  30. Asistenta sociala a grupurilor sociale cu risc ridicat de marginalizare si a 
grupurilor etnice;
  31. Asistenta sociala a persoanelor cu HIV;
  32. Investigarea medico-sociala in bolile cronice: TBC, diabet, boli cardiovasculare.
  33. Investigarea medico-sociala a problemelor legate de consumul de alcool, drog.
  34. Asistenta sociala a delincventilor:
      - Definirea delincventilor;
      - Problematica socio-medicala a delincventei;
      - Tehnici specifice de investigare sociala in asistenta sociala a delincventilor;
      - Rolul asistentului social in prevenirea delincventei juvenile;
  35. Protectia sociala a persoanelor cu handicap:
      - Definitia persoanei cu handicap in legislatia romana;
      - Institutii cu atributii in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
      - Stabilirea gradului de handicap a unei persoane adulte si a copilului;
      - Legislatia in vigoare privind protectia speciala a persoanelor cu handicap (Legea
102/1999, Legea 
519/2002, Ordinul MSF nr.725/12709 din 01.10.2002 )
      - Drepturile persoanelor cu handicap;
      - Drepturile copiilor cu handicap;
      - Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap;
      - Rolul asistentului social in reinsertia sociala a persoanelor cu handicap si 
integrarea psihosociala a copiilor cu handicap.

BIBLIOGRAFIE SPECIALITATEA: ASISTENT SOCIAL
      1. Bocancea si Cristian Neamtu - Elemente de Asistenta Sociala - Editura Polirom
Iasi 1999;
     2. Manoiu F, Epureanu V - Asistenta Sociala in Romania-Editura ALL Bucuresti 
1996;
     3. Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;
     4. Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;
     5.HG 886/2000 pentru aprobarea grilei nationale de evaluare a nevoilor 
persoanelor varstnice;
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    6. Ordinul Secretariatului de Stat pentru Handicapati nr. 90/2002) pentru aprobarea
Regulamentului de 
Organizare si Functionare a comisiilor de expertiza medicala a persoanelor cu 
handicap pentru adulti si a 
Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti;
   7. Legea nr. 448/2006 privind protecta si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap;
   8. Ordinul MSF nr.725/12709 din 01.10.2002 privind criteriile pe baza carora se 
stabileste gradul de 
handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora;
   9. Ordinul MSF nr. 794/380 din 07.10.2002 privind aprobarea aprobarea modalitatii
de plata a
indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap 
grav, precum si a 
adultului cu handicap grav sau preprezentantului sau legal;
  10. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
  11.Legea 466/04.11.2004 privind statutul asistentului social.

.

                    Componenţa dosarului de concurs:

1. Opis.
2. Cerere  de  înscriere  la  concurs  adresată  directorului  Liceului  Special  pentru

Deficienţi  de  Vedere  Cluj-Napoca  –  conform  modelului  pe  care  îl  găsiţi  la
secretariatul unităţii de învăţământ;

3. Declaraţia pe proprie răspundere, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011,
respectiv, dacă persoana care candidează pe post are soţ / soţie sau rude sau afini
până  la  gradul  al  III-lea  inclusiv,  care  sunt  salariaţi  ai  Liceului  Special  pentru
Deficienţi  de  Vedere  Cluj-Napoca  aflaţi  într-o  poziţie  de  conducere,  control,
autoritate cu postul scos la concurs.

4. Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost şi  nu este urmărit
penal  –  conform  modelului  care  se  găseşte  la  secretariatul  unităţii  de
învăţământ.

5. Copie legalizată act de identitate sau orice alt  document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;

6. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, se solicită copii legalizate după
documentele care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada
schimbării numelui;

7. Copii legalizate după documentele care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care
atestă efectuarea unor specializări,  copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice pentru fiecare post pentru care candidatul îşi depune dosarul.

8. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau după caz o adeverinţă în
original  care  să  ateste  vechimea  în  muncă,  în  meserie  şi/sau  în  specialitatea
studiilor şi copie conform cu originalul după ultimul contract individual de muncă.

9. Cazier judiciar.
10.Adeverinţă  medicală  care  să  ateste  starea  de  sănătate  fizică  şi  psihică,

corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către
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medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Acesta va
conţine,  în  clar,  numărul,  data,  numele  şi  prenumele  candidatului,  numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

11.Curriculum vitae în format european care să ateste locurile de muncă în care a mai
frecventat  şi  studiile de specialitate,  în  format european (www.cveuropean.ro/cv-
online.html)

12.Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Notă: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai
sus şi să vă asiguraţi că aveţi depuse toate documentele pentru a putea să treceţi
de prima etapă de verificare a dosarelor. Va rugăm să lăsaşi şi un număr de telefon
scris pe prima filă a dosarului.

2 Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Liceului Special pentru Deficienţi de
Vedere Cluj-Napoca situat pe Calea Dorobanţilor nr. 31, conform graficului de mai jos.

Persoana de contact este: Corina Câmpan – secretar
Pentru informaţii suplimentare puteţi să ne contactaţi la telefon: 0264 – 431346 sau e-mail:
defvedere.cj@gmail.com

3 Calendarul concursului :

Nr.
Crt.

Activităţi Data

1. Publicarea anunţului
10 decembrie 2013

2. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la
Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj-
Napoca şi verificarea documentelor de dosar.

10 decembrie 2013 – 19
decembrie 2013 

interval orar 9,00-15,00 
20 decembrie 2013
până la ora13,00

6 ianuarie 2014 – 9
ianuarie 2014  interval

orar 9,00 -15,00
10 ianuarie 2014 până

la ora 14,00
Notă: Vă rugăm să

respectaţi programul
de depunere a

dosarelor.
3. Selecţia dosarelor de către membri Comisiei de 

organizare şi desfăşurare a concursului
10 ianuarie 2014

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 10 ianuarie 2014
ora 16.00

5. Depunerea contestaţiei privind rezultatele selecţiei 
dosarelor

11 ianuarie 2014

6. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor
11 ianuarie 2014 

7. Susţinerea probei scrise 13 ianuarie 2014, ora
09:00
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8. Afişarea rezultatelor probei scrise 14 ianuarie 2014, ora
14:00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei 
scrise

14 ianuarie  2014 pâna
la ora 17,00

10. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 15 ianuarie 2014, ora
15,00 

11. Susţinerea interviului
16 ianuarie 2014, ora 9

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea 
interviului

16 ianuarie 2014, ora
13,00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul 
interviului

16  ianuarie 2014, ora
13,00-17,00 

14. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 17 ianuarie 2014 ora
14,00

15. Afişarea rezultatului final al concursului 17 ianuarie 2014 până
la orele 15;00

16. Numirea pe funcţie
20 ianuarie 2014 

Director
Dr. Roxana Elena CZIKER
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CERERE

CĂTRE

Conducerea Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca

Subsemnatul / a ________________________________, fiul / fiica lui ______________ şi

al  ____________________________,  având  CNP  ____________________________

născut  /  născută  în  localitatea  _______________,  judeţul  ____________,  strada

______________  nr.  _____,  bl.  ______,  sc.  ______,  et.  _____  ap.  _____  telefon

___________

Solicit prin prezenta înscrierea mea la concurs pentru postul de ........................................

la Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca, concurs care se va desfăşura în

perioada ____________________.

Cluj-Napoca,

Data

Numele şi prenumele

Semnătura:____________

8



DECALARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul / a ________________________________, fiul / fiica lui ______________ şi

al  ____________________________,  având  CNP  ____________________________

născut  /  născută  în  localitatea  _______________,  judeţul  ____________,  strada

______________  nr.  _____,  bl.  ______,  sc.  ______,  et.  _____  ap.  _____  telefon

___________

DECLAR pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal Român cu privire la

falsul în declaraţii, că nu am fost, nu sunt urmărit penal şi nu am cunoştinţă că a început

urmărire penală împotriva mea.

Cluj-Napoca,

Data

Numele şi prenumele

Semnătura:____________
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