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SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN "Dr.CONSTANTIN GORGOS", organizează in baza prevederilor 
HGR nr.286/2011, cu modificările si completările ulterioare, in data de 23.06.2022, ora 10.00, la sediul 
unităţii din Bucureşti, Bd. Pictor Nicolae Grigorescu nr.41 , sectorul 3, concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante: 

l(unu) post vacant de logoped principal- Stationarul de zi copii; 
l(unu) post vacant de asistent social (S)-Centrul de Sanatate Mintala copii; 
I (unu) post vacant de instructor ergoterapie (M) - Centrul de Sanatate Mintala 1 adulti. 

Condiţii generale: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătore postului pentru care candidează, atestată pe 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 definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra 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. 
Condiţii specifice de înscriere la concurs: 
Pentru postul de logoped principal: 

- diplomă de licenţă în specialitate; 
- examen pentru obţinerea gradului de principal; 
- 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar. 

Pentru postul de asistent social (S): 
- diplomă de licenţă în specialitate; 
- 6 luni vechime în specialitate; 

Pentru postul de instructor ergoterapie: 
- Studii medii cu diplomă de bacalaureat; 
- 5 luni vechime. 



Calendarul de desfăşurare a concursului: 

• 15.06.2022, ora 15,00 - data limită de depunere a dosarelor la Registratura unităţii; 
• 17.06.2022 - selectie dosare candidati; 
• 20.06.2022 - depunere contestatii selectie dosare; 
• 21 .06.2022 - solutionare contestatii selectie dosare; 
• 23.06.2022 - ora I 0.00 - proba scrisa ; 
• 23.06.2022 - ora 15,00 - afisare rezultate proba scrisa; 
• 24.06.2022 - ora 10,00 - depunere contestatii rezultate proba scrisa ; 
• 24.06.2022 - ora 15,00 - solutionare contestatii proba scrisa; 
• 27.06.2022 - ora 10,00 - proba interviu ; 
• 27.06.2022 - ora 15,00 - afisare rezultate proba interviu; 
• 28.06.2022 - ora 10,00- depunere contestatii proba interviu; 
• 28.06.2022 - ora 15,00 - solutionare contestatii proba interviu; 
• 29.06.2022 - afisare rezultate finale 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de încopciat care va conţine următoarele 
documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 

precum şi copiile documentelor documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau instituţia publică ; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, în 
original; 

g) curriculum vitae; 
h) certificatul de integritate comportamentală; 
i) notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, copiile 
documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi 
copiile documentelor documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de 
autoritatea sau instituţia publică şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor vor fi prezentate si în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

In cazul in care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în 
care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data destaşurării primei probe a concursului. 



Bibliografia pentru postul de logoped principal : 
I. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizata*) privind reforma in domeniul sanatatii 
2. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din 

autoritatile si institutiile publice 
3. LEGE 46/2003 privind drepturile pacientului, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
4. Constantin Paunescu - Introducere in logopedie (volumul 1) 

5. Normal şi patologic în evoluţia limbajului : Esenţialul în logopedie- Balbae Veronica, Burlea 
Georgeta 

6. Dictionar de Elemente de Logopedie Si Psihologie Medicala, Veronica Balbae 
7. Logopedia. Terapia tulburarilor de limbaj. Structuri deschise - Carolina Bodea Hategan 

Biblioerafia pentru postul de asistent social (S) : 
1. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizata*) privind reforma in domeniul sanatatii 
2. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din 

autoritatile si institutiile publice 
3. LEGE 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului: 

Cap. li Drepturile copilului-Secţiunea a 2-a: Mediul familial şi îngrijirea alternativa; 
Secţiunea a 3-a: Sănătatea şi bunăstarea copilului; 
Secţiunea a 4-a: Educaţia, activităţi recreative şi culturale; 

Cap. III Protecţia speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor sai; 
Cap. VI Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijarii, exploatării şi oricărei forme de 
violenta - Secţiunea a 3-a Protecţia copilului împotriva abuzului 

sau a neglijentei; 
Cap VII Instituţiile şi serviciile cu atribuţii în protecţia copilului. 

4. LEGE nr. 211 /2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării , sprijinirii ş1 protecţiei 

victimelor infracţiunilor 
5. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 
6. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz 

în domeniul protectiei drepturilor copilului; 
7. Semnificatia termenilor si expresiilor cf HG nr 1103/2014: unitate sanitara, copil in situatie de risc de 

parasire, imunitatea sanitara, insotitor, ocrotitor legal 
8. Buzducea Doru (2005), Aspecte contemporane în asistenţa socială, Capitolul IV: Teoriile specifice în 

asistenţa socială, Iaşi, Editura: Polirom. 
9. Hurubean Alina (2003), Construcţia metodologică a asistenţei sociale: metode şi tehnici de 

investigare psihosocială în George Neamţu (coord.) Tratat de asistenţă socială, Iaşi, Editura:Polirom. 
1 O. LEGE 46/2003 privind drepturile pacientului, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
11. LEGE nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare. 



Tematica si bibliografia pentru postul de instructor ergoterapie (M) : 

Bibliografia: 
1. Terapia ocupationala pentru persoane cu deficiente - Doru - Vlad Popovici si Raluca Silvia Matei, 

Editura Muntenia, Constanta 2005; 
2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile 

publice; 
3. Ordinul Ministerului Muncii nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati; 
4. Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata. 

Tematica: 
1. Relatia dintre elementele componente ale procesului de terapie ocupationala la persoanele cu 

deficiente; 
2. Ergoterapia folosita in activitatea persoanelor cu deficiente; 
3. Rolul ergoterapiei în recuperarea persoanelor varstnice; 
4. Drepturile persoanelor cu handicap; 
5. Servicii si prestatii sociale. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie Titan 

"Dr.Constantin Gorgos" şi la telefon: 021.341.20.31 int.169. 


