
 

 

 

ANUNT 

 

 In conformitate cu art. 58 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

functionarilor publici, republicata, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare, va instiintam 

ca Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad va organiza, la sediu, 

concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de inspector grad 

profesional superior, studii superioare, din cadrul Serviciului Monitorizare si Control Servicii 

Sociale pentru Persoane Vulnerabile Social, in data de  29.08.2017 ora 10 proba scrisa si in 

data de 31.08.2017 ora 14 interviul.                

 

Conditii pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector grad 

profesional superior, studii superioare: 

 

I. Conditii general conform prevederilor art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

Funcţionarilor Publici, republicată, (r2) cu modificările şi completările ulterioare: 

 

1. cetăţenia română şi domiciliul în România; 

2. cunoasterea limbii române, scris şi vorbit; 

3. vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

4. capacitatea deplină de exerciţiu; 

5. stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe 

bază de examen medical de specialitate; 

6. sa fie îndeplinite condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 

7. sa fie îndeplinite condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;  

8. candidatul nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni 

care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite 

cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice; 

9. candidatul nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul 

individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

10. candidatul nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin 

lege. 

 

II. Condiţii specifice: 

 

1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din urmatoarele 

specializari: 

- asistenta sociala din cadrul domeniul de licenta asistenta sociala; 

- psihologie din cadrul domeniului de licenta psihologie;  

- psihopedagogie speciala din cadrul domeniului de licenta stiinte ale 

educatiei; 

2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 

ani. 
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Data organizarii concursului: 

• Proba scrisa:  29.08.2017, ora 10 

• Interviul:        31.08.2017, ora 14 

 

Dosarele pentru concurs se vor depune in perioada 28.07.2017- 16.08.2017. 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul instituției de la Serviciul RUSSM, Tel. 0257/ 

210055 int.119.  

 

În vederea participării la concurs, persoanele interesate depun dosarul de concurs, 

care va conţine în mod obligatoriu, urmatoarele documente: 

 

a) formularul de înscriere; 

b) copia actului de identitate; 

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

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

muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

e) cazierul judiciar; 

f) adeverinţa 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 Publice. 

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat 

activităţi de poliţie politică. 

  Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c) si d) se prezintă în copii legalizate sau 

însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul 

de către secretarul comisiei de concurs. 

  Documentul prevăzut la lit e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie 

răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia 

de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul 

desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost 

declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului 

administrativ de numire. 

 


