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ANUNT 
 

 Avand in vedere prevederile art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de 
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare si in baza acordului nr. 26214/05.07.2017 al Consiliului Judetean Arad,  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad organizeaza la sediu, 
in data de  08.08.2017 ora 10 proba scrisa si in data de 10.08.2017 ora 13 interviul/ 
proba practica, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante: 

- 1 post de ingrijitoare la Centrului de recuperare si reabilitare copii cu dizabilitati; 
- 1 post de instructor educatie la Centrul de tip rezidential "Speranta" 
- 1 post de sofer II la Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica- 

Cuvesdia; 
- 2 posturi de infirmiera la Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica- 

Cuvesdia; 
- 1 post de sofer la Serviciul tehnic administrativ. 

 
A. Conditii generale de participare la concurs: 
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 3 din Regulamentul- 

cadru la H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: 
a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
  b) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 
  c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
  d) capacitate deplină de exerciţiu; 
  e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; 
  f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
  g) nu au fost condamnatii 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. 
 

B. Conditii specifice de participare la concurs si bibliografia: 
 

1. Ingrijitoare la Centrului de recuperare si reabilitare copii cu dizabilitati: 
Conditii specifice pentru ocuparea postului: 

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  

ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, cod 310134 

tel./ fax. – 0040 – (0)257 – 210055, 210035 

mobilphone: 0040 – (0)745 – 534965; 0040 – (0)735 – 203423 

e – mail: secretariat@dgaspc-arad.ro 

web: www.dgaspc-arad.ro 

Operator de prelucrare date cu caracter personal nr. 8089 

mailto:secretariat@dgaspc-arad.ro
http://www.dgaspc-arad.ro/


                  Diploma sau adeverinta pentru studii generale (8 clase) 
 

Bibliografie: 
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din 
autoritatile si institutiile publice. 

 
2. Instructor educatie la Centrul de tip rezidential "Speranta": 

Conditii specifice pentru ocuparea postului: 
Studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat. 
 
Bibliografie:  
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Capitolul I – Dispozitii generale si definitii; 
Capitolul II – Drepturile copilului; 
Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind 
serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial. 
„Meseria de parinte” – autori Ioan Dolean; Dacian Dorin Dolean Editura 
Aramis, 2009: 
Capitolul II - Metode de modificare a comportamentului. 

 
3. Sofer II la Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica- Cuvesdia: 

Conditii specifice pentru ocuparea postului: 
               Diploma sau adeverinta pentru studii generale (8 clase); 
                   Certificat de calificare profesionala – muncitor calificat in meseria de 

conducator mecanic auto.  
Posesor al permisului de conducere pentru categoriile de vehicole: 
BE,CE,DE. 

 
      Bibliografie: 

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din 
autoritatile si institutiile publice ; 
OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
prevederilor OUG nr. 195/2002; 
HG nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul- cadru de organizare si 
functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
 

4. Infirmiera la Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica- Cuvesdia: 
Conditii specifice pentru ocuparea posturilor: 

                  Diploma sau adeverinta pentru studii generale (8 clase). 
 

Bibliografie: 
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din 
autoritatile si institutiile publice. 

 
5. Sofer  la Serviciul tehnic administrativ: 

Conditii specifice pentru ocuparea postului: 
1.Studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat. 
sau 
  Studii generale (10 clase) absolvite cu diploma sau adeverinta si     
Certificat de calificare profesionala;  
Posesor al permisului de conducere pentru categoriile de vehicole: B si D; 



 
2. Vechime in munca de minim 1 an. 
 
Bibliografie: 
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din 
autoritatile si institutiile publice. 
HG nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul- cadru de organizare si 
functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
prevederilor OUG nr. 195/2002. 

 
Dosarele pentru concurs se vor depune in perioada 17.07.2017- 27.07.2017. 
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul instituției de la Serviciul RUSSM, Tel. 
0257/ 210055 int.139.  
 

Persoanele interesate vor depune pentru inscriere urmatoarele: 
 

• 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 să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile 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 (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 mai târziu până la data desfăşurării primei probe a 
concursului); 

• 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,( 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii); 

• g) curriculum vitae; 
• h) aviz psihologic; 
• i) aviz psihiatric pentru posturile din cadrul centrelor de copii si 

adolescenti ;  
• J) cazier auto pentru soferi. 

 
Actele  prevazute la pct. b) c) si d) vor fi prezentate si in original in 
vederea verificarii conformitatii copiilor acestora. 

 
 


