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SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI SALARIZARE 

 
Nr. .44010 din 06.11.2019 

 

ANUNȚ 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad organizează concurs de 

recrutare pentru ocuparea a patru funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu al 

direcției, respectiv: 

- Inspector clasa I grad profesional debutant în cadrul Serviciului Strategii, Proiecte, Monitorizare, 

Relații ONG -1 post; 

- Inspector clasa I grad profesional superior în cadrul Serviciului Secretariatul Comisiei pentru Protecția 

Copilului și al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap-1 post; 

- Inspector clasa I grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Abuz, Neglijare și Violența în 

Familie al Serviciului Intervenție în Regim de Urgență, Situații de Abuz, Neglijare și Violență 

Domestică-1 post; 

- Inspector clasa I grad profesional debutant în cadrul Serviciului Evidență și Plată Prestații Sociale-1 

post; 

Concursul se organizează la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Arad, Municipiul Arad, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, în data de 10.12.2019, ora 10,00 

proba scrisă. 

La concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice menționate mai sus poate 

participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale prevăzute de lege și condițiile specifice 

stabilite pentru ocuparea funcției publice. 

Condițiile de participare la concursul de recrutare sunt: 

A. Condiţiile generale pentru ocuparea a patru funcţii publice de execuție vacante mai sus 

menţionate, sunt cele prevăzute de art. 465 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

B.  Condiţiile specifice:  

1. Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional debutant la 

Serviciul Strategii, Proiecte, Monitorizare, Relații ONG sunt: 

- studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniu 

fundamental: Științe sociale 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 0 ani. 

2. Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional superior la 

Serviciul Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului și al Comisiei de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap sunt: 

- studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniu 

fundamental – Științe sociale; ramura de știință – Sociologie, specializarea Asistență Socială; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani. 

3. Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional asistent la 

Compartimentul Abuz, Neglijare și Violența în Familie al Serviciului Intervenție în Regim de Urgență, 

Situații de Abuz, Neglijare și Violență Domestică sunt: 

- studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniu 

fundamental – Științe sociale; ramura de știință – Sociologie; specializarea – Asistență Socială  
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- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an. 

4. Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional debutant la 

Serviciul Evidență și Plată Prestații Sociale sunt: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniu 

fundamental: științe sociale, ramura de științe: științe economice; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -. 

 

Atribuțiile postului  

1. Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant nr. 124 corespunzătoare funcției publice de execuție de 

inspector clasa I grad profesional debutant la Serviciul Strategii, Proiecte, Monitorizare, Relații ONG 

sunt: 

Cunoaşte şi respectă:  

 Prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la statutul funcţionarului public:  

-O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

-H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină. 

 Legislaţia din domeniul asistenţei sociale: 

-Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale;  

-Legea nr. 272/2004 (r) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-Legea nr. 448/2006 (r) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

-H.G. nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea 

Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016; 

-Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de 

servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie; 

 Normele de protecţia muncii: 

-Legea nr.  319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 

-Legea nr.  307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 

 Documente care reglementează activitatea instituţiei: 

-Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei 

-Regulamentul intern al instituţiei 

-Codul deontologic al profesiei de debutant social 

-Contractul colectiv de muncă 

Atribuţii: 

 Participare la întocmirea strategiei judeţene de dezvoltare de servicii sociale, prin consultarea 

furnizorilor privaţi de servicii sociale, atribuţie noua stabilită prin Legea 292/2011 

 Participare la elaborarea de proiecte pentru accesarea de fonduri în vederea înfiinţării de noi 

servicii destinate copiilor, persoanelor adulte cu disabilităţi, persoanelor vârstnice şi a altor 

categorii de beneficiari aflaţi în dificultate; 

 Identifică  fonduri nerambursabile pentru acoperirea nevoilor identificate; 

 Studiază ghidul solicitantului pentru obţinerea fondurilor nerambursabile; 

 Înaintează documentaţia forurilor competente; 

 Participare la monitorizarea și implementarea proiectelor pentru care s-a obţinut finanţare; 

 Participare la întocmirea de rapoarte către autoritatea finanţatoare; 

 Cartografiază serviciile sociale şi dificultăţile întâlnite în domeniul asistenţei sociale; 

 Participare la evaluarea nevoilor sociale la nivel judeţean şi propune soluţii pentru rezolvarea 

problemelor identificate; 
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 Identifică situaţiile deosebite ce apar în domeniul asistenţei sociale şi stabileşte, împreună cu 

şeful de  serviciu, măsurile necesare pentru soluţionarea  acestora; 

 Contribuie la întocmirea rapoartelor de activitate în domeniul protecţiei copilului şi a persoanei 

adulte aflate în dificultate; 

 Participare la elaborarea de planuri de dezvoltare instituţională; 

 Întocmeşte materiale de prezentare a Direcţiei/ diverselor servicii/ proiectelor sau pe diverse 

teme, ce urmează a fi utilizate în conferinţe, seminarii, şedinţe, etc.; 

 Participă la organizarea diverselor activităţi (seminarii, conferinţe, etc.); 

 Obţine informaţii necesare pentru organizarea diverselor activităţi (seminarii, conferinţe, etc.) în 

domeniul de activitate al instituţiei; 

 Studiază impactul materialelor întocmite asupra segmentului de populaţie la care se adresează, în 

funcţie de eveniment; 

 Distribuie materiale informative şi oferă consultanţă în probleme din domeniul social; 

 Informează autorităţile şi organizaţiile nonguvernamentale despre orice modificări legislative, 

noutăţi în domeniu sau existenţa unor surse de finanţate nerambursabile în domeniul social; 

 Răspunde solicitărilor înregistrate din partea diferitelor instituţii din judeţul Arad sau din alte 

judeţe; 

 Se deplasează ori de câte ori este invitat la diferite întâlniri între specialiştii cu atribuţii de 

asistenţă socială din primăriile din judeţ, personalul ONG-urilor sau a altor persoane din 

domeniul asistenţei sociale. 

 Are obligația să se conformeze dispozițiilor primite de la superiorii ierarhici, răspunde pentru 

îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin din funcția publică pe care o deține și are obligația de a 

rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate; 

 Pentru eventualele problemele care pot să apară la locul de muncă, conform prevederilor din  

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se va adresa șefilor ierarhici superiori, asa cum 

sunt prezentați la punctul: -Sfera relațională internă alin.1 lit.a din prezenta fișă a postului; 

 

2. Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant nr. 125 corespunzătoare funcției publice de execuție de 

inspector clasa I grad profesional superior la Serviciul Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului 

și al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap sunt: 

Cunoaște și respectă:  

- Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

- Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 

funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

- Hotărârea nr. 268 din 14 martie 2007 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 

- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legea asistenței sociale nr. 292/2011; 

- Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială; 

- Ordinul nr. 2298/23.08.2012 privind aprobarea procedurii cadru de evaluare a persoanelor adulte în 

vederea încadrării în grad de handicap. 

■ Legislaţie secundară  

- Constituţia României; 

- Codul familiei; 

- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; 

■ Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: 

- Regulamentul intern al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;  

- Regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Arad;  
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- Codul etic și regulile de conduită a personalului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Arad; 

- Contractul colectiv de muncă;  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Arad; 

- NORME PM, PSI, ROF, proceduri. 

Responsabilităţi: 

 Are obligația să se conformeze dispozițiilor primite de la superiorii ierarhici, răspunde pentru 

îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin din funcția publică pe care o deține și are obligația de a 

rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate; 

 Pentru eventualele probleme care pot să apară la locul de muncă, se va adresa șefilor ierarhici 

superiori, așa cum sunt prezentați la punctul Sfera relaționară internă, alin. 1, lit. a) din prezenta 

fișă a postului; 

 Asigură lucrările de secretariat ale C.E.P.A.H. Arad; 

 Gestionează activitatea în relaţia cu S.E.C.P.A.H., C.E.P.A.H. Arad şi persoanele care solicită 

încadrarea în grad de handicap; 

 Monitorizează persoanele adulte cu handicap în programul D-SMART şi redactează certificatele 

pe cod de boală; 

 Preia şi verifică legalitatea şi conținutul actelor depuse la dosare pentru înaintarea în C.E.P.A.H. 

Arad; 

 Răspunde la sesizări, adrese, reclamații; 

 Responsabil managementul calităţii; 

 Asigură transparenţa administrativă în condiţiile legii; 

 Întreține poșta electronică, verifică zilnic căsuța de e-mail; 

 Pune în executare legile privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor adulte cu 

handicap, statutul funcţionarului public şi a celorlalte acte normative; 

 Elaborează statistici necesare realizării şi implementării politicilor sociale în vederea realizării 

competenţei instituţiei publice; 

 Reprezintă interesele instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de 

drept public sau privat, în limita competenţelor stabilite de conducătorul instituţiei publice; 

 Colaborează cu ANPD, Comisia Superioară de Evaluare Persoane cu Handicap, autorităţi ale 

administraţiei publice locale, organizaţii neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, instituţii 

de cult recunoscute de lege cu activitate în domeniu, celelalte servicii specializate în protecţia 

persoanei cu handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad; 

 Realizează activităţi în conformitate cu strategia de informatizare a administraţiei publice; 

 Respectă normele de conduită profesională în relaţia cu personalul din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Arad, precum şi cu persoanele fizice şi juridice; 

 Sesizează nereguli, inadvertenţe şi formulează recomandări pentru depăsirea dificultăţilor, pentru 

îmbunătăţirea metodologiilor, a activităţilor şi intervenţiilor cu beneficiarii; 

 Acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung prevăzute în strategia 

direcţiei, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de servicii oferite 

persoanelor adulte cu handicap, după adoptarea şi aprobarea acesteia, potrivit atribuţiilor ce îi 

revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite; 

 Întocmeşte rapoarte de activitate, la cererea şefului ierarhic superior; 

 Înregistrează în registrul de intrări–ieşiri, toate documentele ce intră sau ies din serviciu; 

 Participă la întâlnirile de lucru; 

 Semnează zilnic condica de prezenţă; 

 

3. Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant nr. 126 corespunzătoare funcției publice de execuție de 

inspector clasa I grad profesional asistent la Compartimentul Abuz, Neglijare și Violența în Familie al 

Serviciului Intervenție în Regim de Urgență, Situații de Abuz, Neglijare și Violență Domestică sunt: 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizare.                                 

Datele vor fi stocate și utilizate în scopuri strict legate de finalizarea activităților pentru care sunt solicitate, conform Regulamentului UE 679/2016 

al Parlamentului European. 

Pag. 5 din 8 

 

 In exercitarea functiei se vor respecta: Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul 

administrativ, Legea 202/2002 republicată privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, 

Ordonanța de Guvern 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, cu modificările și completările ulterioare;  Legea 272/2004 republicata privind 

protectia si promovarea drepturilor copilului; HG 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 

privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă 

asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, 

copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme 

de violenţă pe teritoriul altor state; Legea 217/2003 republicată privind prevenirea și combaterea 

violenței in familie; Legea 466/2004 privind statutul asistentului social; Regulamentul de 

organizare si functionare a D.G.A.S.P.C. Arad; Norme – PM si PSI; 

 In vederea realizării sarcinilor de serviciu va cunoaste si va respecta procedurile operationale 

existente la nivelul serviciului: PO – 29 - 01 privind evaluarea, consilierea si intervenția in 

situații de abuz, neglijare, alte violențe, asupra copilului/persoana adultă din familie/sistem de 

protecție, PO – 29 – 02 evaluarea, consilierea si intervenția in situații de violență domestică.  

 Are obligația să se conformeze dispozițiilor primite de la superiorii ierarhici, răspunde pentru 

îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin din funcția publică pe care o deține și are obligația de a 

rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate; 

 Pentru eventualele problemele care pot să apară la locul de muncă, conform prevederilor art.3 

lit.g din Legea nr. 188/1999, republicată, (r) cu modificările și completăriile ulterioare, se va 

adresa sefiilor ierarhici superiori, asa cum sunt prezentați la punctul: ”Sfera relațională internă 

alin.1 lit.a din prezenta fișă a postului”. 

 Se deplasează în teren, la domiciliul beneficiarului în vederea evaluării inițiale în scop de 

intervenție; 

 Întocmeşte fişa de evaluare inițială a situației cu toate datele cunoscute şi le completează la zi; 

 Realizează și întocmeşte rapoarte detaliate, precum și planul de reabilitare/reintegrare socială 

pentru copiii ai căror situaţie de abuz este semnalată;  

 Întocmeşte și colectează toate actele necesare pentru dosarul cazului; 

 Efectuează munca de consiliere cu copiii şi familiile lor în vederea rezolvării situaţiei 

conflictuale, ţine legătura permanentă cu birourile locale pentru protecţia și asistență socială din 

toate primăriile din judeţul Arad, colaborează cu poliţia, medicul de familie, spitalul cât şi cu alte 

persoane implicate în rezolvarea cazului; 

 Consilierea socială și juridica a victimelor violenței domestice și în familie; 

 Indrumarea părtilor aflate in conflict in vederea medierii si solicitarea de informatii cu privire la 

rezultatul medierii; 

 Informarea si sprijinirea lucrătorilor de poliție care intalnesc situații de violență in familie; 

 Acorda asistență beneficiarului in demersurile catre diferite institutii in vederea clarificarii 

situației;  

 Actualizează săptămânal statisticile necesare cu toate datele cunoscute şi le completează la zi; 

 Asigură respectarea drepturilor copilului si a victimei violenței domestice; 

 Colaborează cu psihologul pentru întocmirea Raportului cu privire la situatia beneficiarului; 

 Aplica managementul conflictului, mediere şi negociere în situaţii conflictuale în care pot fi 

implicaţi direct sau indirect si copii; 

 Acompaniază şi asistă victima violenței în familie în proceduri judiciare sau administrative; 

 Monitorizează cazurile aflate în evidenţa serviciului și care i-au fost repartizate; 

 Comunică cu şcoala şi cadrele didactice; 

 Urmăreşte rezolvarea cazurilor prin întâlniri atât în teren cât și la sediul direcției cu familia, 

copilul, informaţii de la Inspectoratul Poliţiei, de la Primării, de la Inspectoratul Şcolar, de la 

Spitale, de la alte instituţii; 
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 Participă la completarea și actualizarea bazei de date (statistica cazurilor) respectiv completeazã 

baza de date, care va conţine date complete pentru fiecare beneficiar cu care se lucreazã; 

 Informează şeful de serviciu despre cazurile la care lucrează; 

 Organizează întâlniri cu echipa de profesionişti în funcţie de situaţia şi natura cazului, care vor fi 

consemnate în procese verbale; 

 Întocmeşte dosarul copilului, în vederea instituirii măsurii de protecţie specială şi îl depune la 

secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului/Serviciul juridic-contencios, după caz; 

 Asigură şi monitorizează furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru copil şi 

familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil, solicitând periodic 

comunităţilor locale transmiterea de informaţii privind evoluţia cazului; 

 Participă la întâlniri cu echipa pluridisciplinară în vederea reevaluării, progresele înregistrate; 

 Colaborează în timp util şi corespunzător cu specialiştii serviciilor din cadrul D.G.A.S.P.C.Arad 

 Colaborează cu instituţii, fundaţii, organizaţii pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite 

copiilor 

 Colaborează cu specialiştii din cadrul SPAS şi din comunitate (medic familie, şcoală, diferite 

fundaţii) în vederea monitorizării post reintegrare; 

 Asigură implementarea strategiile anuale, pe termen mediu şi lung referitoare la organizarea şi 

dezvoltarea sistemului; 

 Participă la instruirile de specialitate organizate de D.G.A.S.P.C.; 

 Asigură ducerea la îndeplinire a sarcinilor profesionale stabilite de şeful de serviciu, directorul 

general adjunct şi directorul general al DGASPC Arad. 

 Urmăreşte respectarea confidenţialităţii în serviciu; 

 Prezintã periodic raportul de activitate şefului de serviciu;  

 Are obligaţia să cunoască numerele de telefon ale D.G.A.S.P.C. Arad, şefului de serviciu precum 

şi telefoanele de urgenţă: poliţie, etc. 

 

4. Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant nr. 127 corespunzătoare funcției publice de execuție de 

inspector clasa I grad profesional debutant la Serviciul Evidență și Plată Prestații Sociale sunt: 

 Se preocupă de imbunătăţirea continuă a cunoştinţelor profesionale in ceea ce privește legislația 

cu care lucrează  in cadrul serviciului şi a legislației privind funcția publică; 

 Preia cererile cu documentaţia necesară luării în evidenţă a persoanelor cu handicap în vederea 

acordării drepturilor băneşti şi a facilităţilor cuvenite conform legislaţiei în vigoare, iar după 

verificarea din punct de vedere al corectitudinii şi integralităţii dosarului prezentat, îl 

înregistrează în registrul de intrări al D.G.A.S.P.C. Arad; 

 Întocmeşte lista cu dosarele preluate şi predă dosarele  pe baza de semnătură pentru punerea în 

plată; 

 Întocmeşte referate distincte în legătura cu obiectul activităţii Serviciului EPPS în toate cazurile 

de sistări, repuneri în plată, sesizarea lipsei temeiului legal pentru plăţile efectuate necuvenit ca 

urmare a declaraţiile nereale ale persoanelor cu handicap sau din alte cauze, precum şi în toate 

situaţiile în care constată necesitatea de a se interveni în vederea remedierii unei situaţii în 

legătura cu dosarul persoanei cu handicap; 

 Asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor care stau la baza punerii în plată a 

dosarelor noi; 

 Preia cererile persoanelor în vederea acordării rovinietelor, verifică corectitudinea şi totalitatea 

actelor anexate cererii şi întocmeşte centralizatorul lunar al acestor cereri pe care îl înaintează 

către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutierea SA (CNAIR), și distribuie 

rovinietele la cerere dupa emiterea lor de către CNAIR; 

 Inregistrează cereile  cât și rovinetele primite lunar in baza de date D-Smard,  listează lunar 

Borderou cu cererile până in data de 15 ale  lunii curente în vederea transmiterii la timp la 

CNAIR și a Registrului de intrări-ieșiri  a rovinietelor ; 
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 Răspunde de eliberarea rovinietelor  primite lunar  de la CNAIR ; 

 Exercită cu maximă responsabilitate toate lucrărilor ce îi revin, fiind conştientă că o greşeală se 

repercutează în toate operaţiile următoare din cadrul Serviciul EPPS și a Serviciului 

Contabilitate, creând probleme şi influenţând negativ întreaga activitate, ducând chiar la 

penalităţi; 

 Îşi însuşeşte în permanență cunoştinţele legate de  legislaţia în vigoare privind domeniul specific 

de activitate al serviciului; 

 Participă la orice alte lucrări care se ivesc pe parcurs şi duce la îndeplinire alte sarcini stabilite de 

către șeful de serviciu și directorul general adjunct economic ; 

 Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate, conform normelor legale în 

vigoare și   participă la arhivarea documentelor serviciului; 

 Respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislației in vigoare. precum și a procedurilor operaționale aprobate de conducătorul 

instituției. 

 Are obligația să se conformeze dispozițiilor primite de la superiorii ierarhici, răspunde pentru 

îndeplinirea atribuțiilor ce ii revin din funcția publică pe care o deține și are obligația de a 

rezolva,  în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate; 

 Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date. 

 Regulamentul urmărește să contribuie la realizarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție și 

a unei uniuni economice, la progresul economic și social, la consolidarea și convergența 

economiilor în cadrul pieței interne și la bunăstarea persoanelor fizice. 

 Datele cu caracter personal sunt orice informații cu privire la o persoană fizică identificată sau 

identificabilă. Nu există o listă exhaustivă a datelor cu caracter personal. Putem doar să 

enumerăm câteva exemple; nume, CNP, domiciliu, date biometrice, date medicale, adresa ip, etc. 

În principiu, orice date capabile să conducă la identificarea unei persoane. 

 O categorie specială de date cu caracter personal sunt acele date legate de originea rasială sau 

etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natura similară, de apartenență 

sindicală, date cu caracter personal privind starea de sănătate sau viața sexuală, date care nu pot 

fi prelucrate decât în condiții strict reglementate. 

 PRINCIPIILE G.D.P.R. 

 Prelucrarea trebuie facută în condiții de legalitate, echitate și transparență; 

 Colectarea să se facă în scopuri determinate, explicite și legitime, iar utilizarea să se efectueze în 

moduri adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar companiei și scopului declarat 

 Exactitate- datele sunt exacte și, la nevoie, sunt actualizate și rectificate ; 

 Limitări legate de stocare- păstrarea datelor se face pe perioada strict necesară scopului 

prelucrării; 

 Securitate și confidențialitate- datele sunt prelucrate în condiții care asigură securitatea. 

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 06.11.2019-25.11.2019, la 

Serviciul Resurse Umane și Salarizare din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad, cam. 26, de luni până joi 

între orele 08
00

-16
30

, vineri între orele 08
00

-14
00

 și vor conține în mod obligatoriu: 

a) Formularul de înscriere; 

b) Curriculum vitae, modelul comun european; 

c) Copia actului de identitate; 

d) Copia certificatului de căsătorie şi naştere pentru persoanele al căror nume s-a schimbat; 

e) Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări și perfecționări; 

f) Copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, 

management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;  
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g) Copia carnetului de muncă și după caz, sau a adeverinței eliberate de angajator pentru 

perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare 

ocupării funcției publice. Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut mai jos, conform 

anexei nr. 2D la HG nr. 611/2008, trebuie să cuprindă elemente similare din care să rezulte cel 

puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru 

ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă 

acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor; 

h) Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

i) Cazierul judiciar; 

j) Declarații pe propria răspundere, conform modelului anexat; 

k) Avizul psihologic; 

l) Certificatul de integritate comportamentală (în conformitate cu prevederile Legii 

nr.118/2019 se obține de la Inspectoratul de Poliție al județului Arad, împreună cu cazierul 

judiciar). 

Mențiuni: 

 Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de secretarul comisiei de concurs; 

 Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice. 

Bibliografia pentru concurs, formularele de înscriere, precum și relații suplimentare se pot obține 

la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, situat în municipiul Arad, 

str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, număr telefon: 0257/210055 interior 128, fax: 0257/210035, e-mail: 

resurseumane@dgaspc-arad.ro, persoană de contact Iordache Florentina, inspector superior - Serviciul 

Resurse Umane și Salarizare, precum și pe pagina de internet a institutiei https://www.dgaspc-

arad.ro/category/noutati/. 

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive după cum urmează: 

1. selecţia dosarelor de înscriere, în perioada 26.11.2019 – 02.12.2019, în cadrul căreia comisia de 

concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare 

la concurs; 

2. proba scrisă, în data de 10.12.2019, ora 10.00, care constă în redactarea unei lucrări; 

3. interviul în termenul prevăzut la art. 56 din HG nr. 611/2008, în cadrul căruia se testează 

abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.  

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă. 

 

Anexăm în continuare:  

- Bibliografia pentru concurs 

- Formularul de înscriere la concurs  

- Acord privind datele cu caracter personal 

- Formatul standard al Adeverinței care atestă vechimea în muncă și în specialitatea 

studiilor dobândită după data de 01.01.2011 

        

  

Director general, 

ERIKA STARK 
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   Șef serviciu - delegare de atribuții, 

  Hălmăgean Claudia Florina            Redactat, 
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