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ANUNŢ

Agenţia Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs în
vederea încadrării din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul
Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind
supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr.
291/2011 pentru aprobarea Normele metodologice de supraveghere a sănătăţii lucrătorilor din M.A.I., şi
având în vedere adresa D.G.M.R.U. nr. 286692 din 28.06.2016, a următoarelor 10 posturi vacante de
personal contractual, prevăzute cu studii superioare:
 1 post de inspector de specialitate gr. III-I în domeniul
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Călăraşi;
 1 post de inspector de specialitate gr. III-I în domeniul
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog pentru Sector 3 Bucureşti;
 1 post de inspector de specialitate gr. III-I în domeniul
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Giurgiu;
 1 post de inspector de specialitate gr. III-I în domeniul
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Ialomiţa;
 1 post de inspector de specialitate gr. III-I în domeniul
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Bistriţa-Năsăud;
 1 post de inspector de specialitate gr. III-I în domeniul
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Constanţa;
 1 post de inspector de specialitate gr. III-I în domeniul
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Iaşi;
 1 post de inspector de specialitate gr. III-I în domeniul
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Vaslui;
 1 post de inspector de specialitate gr. III-I în domeniul
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Caraş-Severin;
 1 post de inspector de specialitate gr. III-I în domeniul
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Timiş;
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I. Pentru participare la examen/concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
1. Condiţii generale:
• au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunosc limba română, scris şi vorbit;
• au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• au capacitate deplină de exerciţiu;
• au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de fam sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime şi condiţiile specifice pentru ocuparea
postului vacant;
• nu au fost condamnaţi 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;

2. Condiţii specifice pentru posturile de inspector de specialitate gr. III-I în domeniul
asistenţei sociale:
• să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau absolvenţi de
ciclul I de studii universitare în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de licenţă
sociologie, diplomă de licenţă asistenţă socială;
• să fie membrii ai Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România cu autorizaţie de liberă
practică valabilă, în conformitate cu legislaţia în vigoare, vizată pe anul în curs;
• să fie declaraţi apt medical1 şi psihologic2
II. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta, până la data de 29.07.2016, ora 14.00, la
sediul Agenţiei Naţionale Antidrog din municipiul Bucureşti, Bd.-ul Unirii nr.37, bloc A 4, parter, Sector
3, Bucureşti, un dosar care va conţine obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului Agenţiei Naţionale Antidrog;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) certificat de membru al Colegiul Asistenţilor Sociali din România, avizat pentru anul în curs,
cuprinzând dreptul de liberă practică pentru profesia de asistent social;
f) cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g) 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;
h) curriculum vitae;
i) copia livretului militar (dacă este cazul);
j)copii ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului
de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
k) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (va fi pusă la
dispoziţie de către Compartimentul Resurse Umane al Agenţiei);
l) 3 fotografii tip B.I. şi 2 fotografii color 9 x 12 cm (color);
m) recomandare de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul
absolvenţilor în primul an de la absolvire;
n) dosar cu şină;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei
probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b) – e), şi j) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea, fiind certificate pentru conformitate cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs.

____________________

Având în vedere O.m.a.i. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor în
M.A.I. şi ale Procedurii PS-001-DMRU nr. 4244380 din 03.10.2013, în vederea participării la concurs, candidaţii vor parcurge
etapele prevăzute de actele interne menţionate, pentru obţinerea fişei de aptitudine în muncă eliberată de structura competentă
de medicina muncii din cadrul M.A.I. – Direcţia Medicală. Fişa de aptitudine în muncă menţionată anterior, încheiată cu
menţiunea „Apt” va fi depusă la dosarul de concurs până cel târziu la data de 12.08.2016, fără această fişă nefiind posibilă
participarea candidatului la concurs.
2
Testarea psihologică va fi efectuată la Centrul de Psihosociologie al M.A.I., în baza planificării efectuate de către
Compartimentul Resurse Umane.
1

III. Examenul/concursul pentru încadrarea posturilor contractuale constă în 3 etape succesive, după
cum urmează:
a) selecţia dosarelor de concurs;
b) proba scrisă – test grilă;
c) interviul.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admis la proba precedentă
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final
al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul Agenţiei Naţionale
Antidrog din municipiul Bucureşti, Bd.-ul Unirii nr.37, bloc A 4, parter, Sector 3, Bucureşti, şi pe site-ul
instituţiei www.ana.gov.ro, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz,
candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării
rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub
sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei, imediat
după soluţionarea contestaţiilor.
Calendarul de desfăşurare a concursului:
1. selecţia dosarelor de concurs;
- verificarea dosarelor de concurs: 02.08.2016
- afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: 02.08.2016
- depunerea eventualelor contestaţii: 03.08.2016
- afişarea rezultatelor finale ale selecţiei dosarelor (după soluţionarea contestaţiilor): 04.08.2016
2. proba scrisă – test grilă: 12.08.2016, începând cu ora 10.00
- afişarea rezultatelor 16.08.2016
- depunerea eventualelor contestaţii: 17.08.2016
- soluţionarea contestaţiilor: 18.08.2016
- afişarea rezultatelor finale la proba scrisă (după soluţionarea contestaţiilor): 18.08.2016
3. interviul: 19.08.2016, începând cu ora 10.00
- afişarea rezultatelor: 22.08.2016
- depunerea eventualelor contestaţii: 23.08.2016
- soluţionarea contestaţiilor: 24.08.2016
- afişarea rezultatelor finale la proba interviu (după soluţionarea contestaţiilor): 24.08.2016
Afişarea rezultatelor finale la concurs: 24.08.2016

Pentru probele concursului punctajul este de maximum 100 de puncte.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la
fiecare dintre probe.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
Se consideră admis la examenul/concursul pentru ocuparea posturilor vacante candidatul care a
obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia
să fi obţinut punctajul minim necesar.
La punctajele egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă,
iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma
căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
Tematica şi bibliografia de concurs fac parte integrantă din prezentul anunţ şi vor fi postate în
continuarea acestuia.
Relaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 14.00, la telefon
021.323.30.30, interior 21721, persoană de contact: inspector principal de poliţie BÎRSAN Alexandru
Valentin.
DIRECTOR,
Chestor de poliţie
SORIN OPREA

TEMATICA DE STUDIU ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul organizat de Agenţia Naţională Antidrog, în vederea încadrării din sursă externă
a 10 (zece) posturi de personal contractual cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, inspector de
specialitate gr. III-I la Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog pentru Sectorul 3
Bucureşti, respectiv ale judeţelor Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Iaşi,
Vaslui, Caraş-Severin, Timiş
TEMATICĂ:
1. Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog;
2. Cadrul legal naţional privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Criteriile şi metodologia de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de
droguri;
4. Standardele minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii
pentru consumatorii de droguri;
5. Modalitatea de derulare a programelor integrate de asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru
persoanele aflate în stare privativă de libertate, consumatoare de droguri;
6. Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul asistenţei
consumatorului de droguri;
7. Metodologia de elaborare, modificare şi implementare a planului individualizat de asistenţă a
consumatorului de droguri;
8. Strategia naţională antidrog 2013-2020 şi Planul de acţiune în perioada 2013-2016 pentru
implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020- Capitolul Reducerea cererii de droguri;
9. Programul naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de
droguri 2015-2018;
10. Standardele sistemului naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de
droguri;
11. Concepte de bază privind tulburările legate de consumul de substanţe;
12. Sistemul naţional de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale;
13. Statutul asistentului social, principii etice ale asistentului social;
14. Principiile profesiei asistentului social, responsabilităţile asistentului social faţă de profesie şi faţă
de beneficiari.
BIBLIOGRAFIE:
1. H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, cu modificările
şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. H.G. nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000
privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi
completările ulterioare;
4. Ordinul nr. 1389/513/282/2008 al Ministrului Sănătăţii Publice, Ministrului Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse şi al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative privind aprobarea
criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de
droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare
de servicii pentru consumatorii de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul nr. 1216/C-1310-543/2006 al Ministrului Justiţiei, al Ministrului Administraţiei şi
Internelor şi al Ministrului Sănătăţii privind modalitatea de derulare a programelor integrate de
asistenţă medicală psihologică şi socială pentru persoanele aflate în stare privativă de libertate,
consumatoare de droguri;
6. Decizia Preşedintelui Agenţiei Naţionale Antidrog nr. 16/2006 pentru aprobarea Standardelor
minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul asistenţei consumatorului de droguri;
7. Decizia Preşedintelui Agenţiei Naţionale Antidrog nr. 17/2006 pentru aprobarea Metodologiei de
elaborare, modificare şi implementare a planului individualizat de asistenţă a consumatorului de
droguri;
8. H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de
acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020;

9. H.G. nr. 684/2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală,
psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018;
10. „Standardele sistemului naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de
droguri”, Agenţia Naţională Antidrog, 2005;
11. „Concepte de bază privind tulburările legate de consumul de substanţe”, Cicu Gabriel, Georgescu
Daniela, Moldovan Ana Maria, Agenţia Naţională Antidrog, 2007;
12. Legea nr. 292/2011- Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Codul deontologic al profesiei de asistent social, M.Of. Partea I, Nr. 173/6.III.2008.

DIRECTOR,
Chestor de poliţie
SORIN OPREA

Notă: Actele normative se vor studia în integralitate, cu toate modificările şi completările intervenite de la
intrarea în vigoare şi până în prezent;

