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SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI SALARIZARE 
 

Nr. 27030/22.08.2018           

 

      

      

 

 

A N U N Ț 
 

 Având în 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 

corespunzător funcțiilor contractuale și 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 și în baza acordurilor nr.12533/06.07.2018; nr.13897/01.08.2018 

și nr.15352/09.08.2018 ale Consiliului Județean Arad,  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad organizează concurs 

de recrutare, în vederea ocupării următoarelor posturi vacante: 

 
I. Posturi care se regăsesc în structura funcțională a aparatului propriu și a centrelor 

subordonate acestuia și care asigură servicii de asistență socială pentru beneficiari- 

persoanelor adulte cu handicap, respectiv: 

 

1. Inspector de specialitate GP IA (studii S) în cadrul Serviciului Tehnic 

Administrativ, Securitate și Sănătate în Muncă -1 post: 
Condiții specifice pentru ocuparea postului: 
-  Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, în ramura de știință – științe economice; 

- Certificat de absolvire a cursului de arhivar; 

- Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, de minim 9 ani.  
- Posesor al permisului de conducere pentru categoriile de vehicole: B. 
Bibliografie: 

Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naționale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autoritățile și instituțiile publice; 

H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor- cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal, cu modificările și completările ulterioare. 
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2. Kinetoterapeut (S) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pecica -1 post:  
Conditii specifice pentru ocuparea postului: 

- studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, în specializarea 

balneofiziokinetoterapie. 

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, de minim 1 an. 

Bibliografie: 

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autoritățile și instituțiile publice. 

Laura Moldovan – Manual kinetoterapie - exerciții kinetice pentru scheloză 

multiplă (SM), metodologia poziționării și mobilizării pacientului. 

 

3. Asistent medical (PL) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pecica -1 

post:   
Conditii specifice pentru ocuparea postului: 

- studii postliceale sanitare, cu certificat de absolvire; 

Atestat de libera practica. 

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, de minim 8 luni. 

Bibliografie: 

Georgeta Balta– Ingrijirea bolnavului – tehnici generale; Editura Didactica si 

Pedagogica, 1991; 

Lucretia Titirca– Urgente medico – chirurgicale; Editura Medicală, 1998; 

Sub redactia Lucretia Titirca – Ghid de nursing; Editura Viata Medicala 

Romaneasc, 1996; 

Grup național de etică în nursing – Ghid de etică în nursing pentru asistent 

medical, 1999. 

 

4. Asistent medical debutant (PL) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență 

Pecica -1 post:   
Conditii specifice pentru ocuparea postului: 

- studii postliceale sanitare, cu certificat de absolvire; 

Atestat de libera practica. 

Bibliografie: 

Georgeta Balta– Ingrijirea bolnavului – tehnici generale; Editura Didactica si 

Pedagogica, 1991; 

Lucretia Titirca– Urgente medico – chirurgicale; Editura Medicală, 1998; 

Sub redactia Lucretia Titirca – Ghid de nursing; Editura Viata Medicala 

Romaneasc, 1996; 

Grup național de etică în nursing – Ghid de etică în nursing pentru asistent 

medical, 1999. 
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5. Inspector de specialitate GP I (S) în cadrul Centrului Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică Petriș -1 post; 
Conditii specifice pentru ocuparea postului: 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, Domeniul fundamental – Științe 

umaniste și arte;  

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minim 3 ani. 

Bibliografie: 

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autoritățile și instituțiile publice. 

H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor- cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Ordinul nr. 67/2015 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice, privind standardele de calitate pentru  acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitate. 

 

6. Psiholog stagiar (S) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Păuliș -1 post:  
Conditii specifice pentru ocuparea postului: 

- studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, Domeniul fundamental – Științe 

sociale; Ramura de știință –Psihologie și științe comportamentale; Domeniul de 

licență – Psihologie. 

Bibliografie: 

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autoritățile și instituțiile publice; 

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor- cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

DSM – 5, Manual de Diagnostic și Clasificare Statistică a Tulburărilor Mintale. 

 

Pentru aceste posturi concursul se va desfășura la sediul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, situat în Arad, str. 1 Decembrie 1918 nr. 

14, în data de  18.09.2018, ora 10 se va susține proba scrisă și în data de 20.09.2018, ora 

14, se va susține proba de interviu.  

Dosarele pentru concurs se vor depune în perioada 29.08.2018-11.09.2018                                    

(inclusiv), ora 16. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției, de la Serviciul Resurse 

Umane și Salarizare. Telefon: 0257/ 210055 int. 119. 
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II. Posturi care se regăsesc în structura funcțională a centrelor și care asigură servicii de 

asistență socială pentru beneficiari - copii, respectiv: 

 

1. Inspector de specialitate GP IA (studii S) în cadrul Centrului de Tranzit pentru 

Viață Independentă -1 post: 
Conditii specifice pentru ocuparea postului: 
- studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, în ramura de știință – științe economice. 

Bibliografie: 

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autoritățile și instituțiile publice. 

Legea nr. 82/1991 Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Legea nr. 22/1969 privind angajarea  gestionarilor, constituirea de garanții și 

răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau 

instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor- cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

2. Psihopedagog principal (S) în cadrul Centrului de Tranzit pentru Viață 

Independentă – 1 post; 
Conditii specifice pentru ocuparea postului: 
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, Domeniul fundamental –Științe sociale; 

Ramura de știință– Psihologie și științe comportamentale; Specializarea - 

Psihopedagogie specială;   
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minim 5 ani. 

   Bibliografie: 

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Ordinul nr. 14/2007 al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale și Familiei - 

Autoritatea Natională pentru Protecția Drepturilor Copilului, pentru aprobarea 

Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viata independenta si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde; 

„Meseria de parinte” – autori Ioan Dolean; Dacian Dorin Dolean Editura Aramis, 

2009: 

Capitolul II - Metode de modificare a comportamentului. 

„Psihologia vârstelor – Ciclurile vieții”, Ursula Schiopu, Capitolul 4 – Perioada 

pubertatii și adolescența. 
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3. Asistent medical debutant (PL) în cadrul Centrului Maternal -1 post:   
Conditii specifice pentru ocuparea postului: 

- studii postliceale sanitare, cu certificat de absolvire; 

Atestat de libera practica. 

Bibliografie: 

Ordinul nr. 101/2006 al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale și Familiei - 

Autoritatea Natională pentru Protecția Drepturilor Copilului, privind aprobarea 

Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal și a Ghidului metodologic de 

implementare a acestor standarde; 

Georgeta Balta– Ingrijirea bolnavului – tehnici generale; Editura Didactica si 

Pedagogica, 1991; 

Lucretia Titirca– Urgente medico – chirurgicale; Editura Medicală, 1998; 

Sub redactia Lucretia Titirca – Ghid de nursing; Editura Viata Medicala 

Romaneasc, 1996; 

Grup național de etică în nursing – Ghid de etică în nursing pentru asistent 

medical, 1999. 

 

4.   Inspector de specialitate GP IA (S) în cadrul Centrului Multifuncțional de 

Consiliere și Educație -1 post:  
Conditii specifice pentru ocuparea postului: 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, în Domeniul fundamental –Științe 

sociale; Ramura de știință– Științe administrative; Specializarea – Administrație 

publică;  

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minim 3 ani. 

Bibliografie: 

Legea nr. 292/2011 privind sistemul național de asistență socială; 

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor- cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Ordinul nr. 4236/2017 pentru aprobarea protocolului de colaborare în vederea 

implementării serviciilor comunitare integrate prevenirii excluziunii sociale și 

combaterea sărăciei; 

Regulamnetul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acrstor 

date și de abrogare a Directivei 95/47/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor). 

 

Pentru aceste posturi concursul se va desfășura la sediul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, situat în Arad, str. 1 Decembrie 1918 nr. 

14, în data de  26.09.2018, ora 10 se va susține proba scrisă și în data de 28.09.2018, ora 

12, se va susține proba de interviu.  

Dosarele pentru concurs se vor depune în perioada 29.08.2018-11.09.2018                                    

(inclusiv), ora 16. 
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Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției de la Serviciul Resurse 

Umane și Salarizare. Telefon: 0257/ 210055 int. 119. 

 
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. 

 

Persoanele interesate vor depune pentru înscriere următoarele: 

• 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.  

Actele  prevazute la pct. b) c) si d) vor fi prezentate și în original în vederea 

verificării conformității copiilor acestora. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

ERIKA STARK 

 


