
ANUNŢ 
 

     Consiliul judeţean Buzău anunţă organizarea concursului 
pentru ocuparea funcţiei vacante de DIRECTOR AL CENTRULUI 
DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPAŢIONALĂ RM.SĂRAT în data 

de 16 iunie 2014, la sediul Consiliului judeţean Buzău, B-dul 

N.Bălcescu nr.48 

 

         Dosarele candidaţilor se depun la Serviciul resurse umane, 

salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean, 

până la data de 16 mai 2014, persoana de contact Nicoleta Gîdei, telefon 
0238/713697. 
 

Condiţii de participare: 

   - absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul ştiinţelor 

socioumane, juridice, medicale, administrative sau economice, cu o 
vechime în domeniu de cel puţin 3 ani. 
 

Etape concurs : 
-20 mai 2014 - selecţia dosarelor de concurs 
-16 iunie 2014,ora 10,00 - proba scrisă: din tematica afişată 

-18 iunie 2014,ora 14,00 - proba interviu: prezentarea şi susţinerea 

unui referat cuprinzând analiza sistemului de protecţie specială a persoanelor 
cu handicap la nivelul judeţului Buzău şi propuneri de dezvoltare ale acestuia, 

precum şi dezbateri pe marginea tematicii de concurs.(referatul din maxim 15 

pagini tehnoredactate, font Verdana, corp 12, depus până la data de 16 mai 

2014, la Serviciul Resurse umane, salarizare) 

 

La înscriere candidaţii vor prezenta următoarele documente: 
a) cerere de înscriere la concurs  

b) curriculum vitae 
c) copia actului de identitate 

d) copia diplomei de studiu şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări în domeniul asistenţei sociale/similare 

e) copia carnetului de muncă, sau după caz, adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, 

eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului 
g) certificat de cazier judiciar 

 
Actele prevăzute la lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea 

verificării conformităţii copiilor cu acestea. 
 

 

Tematica poate fi consultată pe site-ul Consiliului judeţean-www.cjbuzau.ro 



 
 

 

 

TEMATICA 

 

 
1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea nr. 292/2011 Legea asistenţei sociale; 

3. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale; 

4. Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
5. Hotărârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 
protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

6. Hotărârea de Guvern nr.23/2010, privind aprobarea standardelor de 

cost pentru servicii sociale; 
7. Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată prin Legea 

nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
     8. Hotărârea nr. 539/2005 actualizată, pentru aprobarea Nomenclatorului    

       instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a         
       Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de       

       asistenţa socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a     
  prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale 

9.Ordinul Preşedintelui ANPH nr. 559/2008 privind aprobarea 
standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale,  pentru 

centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap; 
10.Ordinul Preşedintelui ANPH nr. 590/2008 privind aprobarea 

Instrucţiunilor pentru aplicarea art.78 din Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

      11.Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003, cu modificările şi    

        completările ulterioare; 
      12.Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă ; 

      13.Codul de conduită a personalului contractual aprobat prin Legea nr.      
          447/2004; 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


