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SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI SALARIZARE 

 

Nr. 46693 din 26.11.2019 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad 

anunță: 

 

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

promovare în funcție publică de conducere pentru ocuparea a patru funcții publice de conducere vacante 

din cadrul direcției, respectiv: 

- Șef serviciu gradul II la Serviciul Resurse Umane și Salarizare (IdPost:281345); 

- Șef serviciu gradul II la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 

(IdPost:281391); 

- Șef serviciu gradul II la Serviciul Contabilitate (IdPost:281362); 

- Șef birou gradul II la Biroul Achiziții Publice (IdPost:508411). 

 

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

Copilului Arad, în data de 14.01.2020, ora 10 
00 

proba scrisă. 

 

Condițiile de participare la concursul de promovare în funcție publică de conducere sunt: 

A. Condiţiile generale pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante mai sus 

menţionate, sunt cele prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.cu 

modificările și completările ulterioare. 

B.  Condiţiile specifice:  

1. pentru ocuparea funcţiei de Șef serviciu gradul II la Serviciul Resurse Umane și Salarizare 

(IdPost:281345), sunt: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 

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

 să fie absolvent cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei 

publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

 să fie numit într-o funcţie publică din clasa I; 

 să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de OUG nr. 57/2019 

privind Codul admnistrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 vechimea minimă în specialitatea studiilor necesară ocupării funcției publice conform art. 

468 alin. (2) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 5 ani; 

2. pentru ocuparea funcţiei de Șef serviciu gradul II la Serviciul de Evaluare Complexă a 

Persoanelor Adulte cu Handicap (IdPost:281391), sunt: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 

fundamental: științe sociale, ramura de știință: Sociologie; 

 să fie absolvent cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei 

publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

 să fie numit într-o funcţie publică din clasa I; 

 să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de OUG nr. 57/2019 

privind Codul admnistrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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/
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 vechimea minimă în specialitatea studiilor necesară ocupării funcției publice conform art. 

468 alin. (2) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 5 ani; 

 

3. pentru ocuparea funcţiei de Șef serviciu gradul II la Serviciul Contabilitate (IdPost:281362), 

sunt: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 

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

 să fie absolvent cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei 

publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

 să fie numit într-o funcţie publică din clasa I; 

 să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de OUG nr. 57/2019 

privind Codul admnistrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 vechimea minimă în specialitatea studiilor necesară ocupării funcției publice conform art. 

468 alin. (2) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 5 ani; 

 

4. pentru ocuparea funcţiei de Șef birou gradul II la Biroul Achiziții Publice (IdPost:508411), 

sunt: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 

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

 să fie absolvent cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei 

publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

 să fie numit într-o funcţie publică din clasa I; 

 să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de OUG nr. 57/2019 

privind Codul admnistrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 vechimea minimă în specialitatea studiilor necesară ocupării funcției publice conform art. 

468 alin. (2) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 5 ani; 

 

Atribuțiile postului: 

1. Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant nr. 142/01.11.2019 corespunzătoare funcției Șef 

serviciu gradul II la Serviciul Resurse Umane și Salarizare (IdPost:281345) sunt: 

 planifică, organizează și coordonează întreaga activitate a serviciului în scopul atingerii 

obiectivelor serviciului, obiective prevăzute în strategia instituției; 

 sprijină profesional personalul pentru buna desfășurare a activității; 

 întocmește fișa postului pentru fiecare angajat din subordinea sa; 

 conduce lucrările de încadrare ale personalului, urmărind toate etapele în recrutarea și selecția 

personalului, care se face dupa procedura aprobată; 

 colaborează la întocmirea proiectului de buget anual cu privire la cheltuielile de personal; 

 se implică în redactarea acord-contract colectiv de muncă, alături de reprezentanții 

sindicatului/reprezentanții salariaților; 

 asigură aplicarea politicilor de personal al institutiei; 

 certifică exactitatea calculelor salariale din statele de funcții, de personal și de plată/lunare; 

 verifică și urmărește documentele referitoare la obligațiile către Consiliul Județean Arad, 

Trezoreria Municipiului Arad, Administrația finaciară, A.J.O.F.M, C.A.S.S; 

 coordonează și monitorizează procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale, în 

scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare; 

 aplică toate legile și normele în vigoare cu privire la drepturile personalului; 

 răspunde de acordarea drepturilor de salarizare, de toate gradele, potrivit prevederilor legale și 

dispozițiilor emise de conducătorul instituției, acolo unde se impun; 

 coordonează activitatea de  întocmire lunară a statelor de personal și a statelor de plată,  conform 

programului de personal și salarizare; 

 întocmește fișele de evaluare ale personalului din subordinea sa; 

 coordonează activitatea de arhivare a documentației cu privire la drepturile de personal din 
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D.G.A.S.P.C. Arad, urmărind modul de desfășurare a lucrărilor și respectarea legislatiei în 

vigoare; 

 stabilește lunar numărul de funțtii vacante;  

 prezintă materialele pentru a fi aprobate de colegiul director, organigrama, statul de funcții, ROF, 

când survin modificări, sporurile care vor fi acordate salariaților în urma eliberării buletinului de 

expertizare a locurilor de muncă;  

 urmărește activitatea de ținere a evidenței funcțiilor publice ale aparatului D.G.A.P.C. Arad; 

 colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Arad pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin; 

 prezintă rapoarte de activitate, la solicitarea directorului general; 

 întocmește rapoarte trimestriale și anuale; 

 își îmbunătățește permanent cunoștintele și modul de lucru; 

 verifică planificarea muncii angajaților și efectuază pontajul pentru fiecare angajat din cadrul 

serviciului și verifică, prin sondaj, pontajul angajaților din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad; 

 se obligă să respecte confidențialitatea informațiilor pe care le detine cu privire la resortul 

personal; 

 respectă prevederile Regulamentului Intern din cadrul instituției, cât şi  programul de lucru stabilit 

prin acesta; 

 respectă prevederile referitoare la implementarea și dezvoltarea sistemului de controlului intern 

managerial, conform Codului controlului intern managerial al entităților publice, prevăzut de 

legislația în vigoare; 

 prelucrează datele cu caracter personal, indiferent de mijloace (automate şi /sau manuale),  

exclusiv în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului, precum și obligaţia 

de a păstra confidenţialitatea acestora şi de a nu le dezvălui altor persoane decât cele în privinţa 

cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern și regulamentul 

de organizare și funcționare;  

 respectă măsurile tehnice şi organizatorice stabilite pentru protecţia datelor cu caracter personal 

împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului 

neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei 

reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală; 

 participă la ședințele organizate de către conducerea D.G.A.S.P.C. Arad; 

 respectă atribuțiile și responsabilitățile care îi revin prin activitatea profesională. 

 

2. Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant nr. 143/01.11.2019 corespunzătoare funcției Șef 

serviciu gradul II la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 

(IdPost:281391) sunt: 

 Informarea permanentă a personalului din subordine privind modificarile legislative în domeniu, 

în mod special celor specifice activităţii Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu 

Handicap; 

 Organizarea, coordonarea şi controlul întregii activităţi a Serviciului de Evaluare Complexă a 

Persoanelor Adulte cu Handicap; 

 Elaborarea împreună cu personalul din subordine a instrumentelor de lucru necesare desfăşurării 

activităţii serviciului; 

 Asigură implementarea controlului intern managerial la nivelul serviciului coordonat; 

 Participă la întâlnirile de lucru privind controlul intern managerial la nivelul DGASPC Arad; 

 Rezolvarea tuturor cererilor şi adreselor care intră în sfera sa de competenţă pe baza de repartizare 

de la şeful ierarhic superior; 

 Rezolvarea în termen legal sau stabilit de şeful ierarhic superior a lucrărilor repartizate; 

 Reprezentarea intereselor instituţiei în raporturile acesteia cu persoanele fizice sau juridice de 

drept public sau privat, din ţară şi străinătate, în limitale competenţei stabilite de directorul general al 

DGASPC Arad; 

 Elaborarea planului de acţiune anual Servicului de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu 

Handicap, în colaborare cu specialiştii din subordine;  

 Participarea la conferinţe şi seminarii de specialitate în scopul perfecţionării profesionale 
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continue; 

 Efectuarea perfecţionarii continue a personalului din subordine pe baza întocmirii unui plan anual 

de perfecţionare; 

 Indeplinirea de alte atribuţii în limitele sale de competenţă în diferite comisii prin dispoziţia 

directorului general; 

 Analiza documentelor  existente la dosar,  relevante pentru constatarea deficienţei funcţionale, a 

severităţii şi a dependenţei  persoanei solicitante; 

 Solicitarea de documente suplimentare (dacă este cazul), necesare procesului de evaluare 

complexă; 

 Evaluarea medicală propriu-zisă, la sediul DGASPC sau în cazul persoanelor nedeplasabile, la 

domiciliul acestora în vederea încadrării în grad de handicap;  

 Întocmirea raportului de evaluare complexă, ca urmare a evaluarii medicale;  

 Propune încadrarea/ neîncadrarea în grad de handicap;  

 Colaborează la stabilirea recomandărilor privind măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în 

condiţiile legii;  

 Participarea la elaborarea şi întocmirea statisticilor; 

 Punerea în executare legile şi celelalte  acte normative privitoare la încadrarea şi protecţia 

persoanelor cu handicap; 

 Respectarea prevederilor Codului Muncii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

instituţiei; 

 Cunoaşterea şi respectarea normelor PM, PSI 

 Respectarea legislaţia  specifică privind asistenţa şi sprijinul persoanelor cu handicap; 

 Participarea la şedintele de lucru organizate de conducerea instituţiei şi şefii ierarhici    superiori; 

 Are obligaţia să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici, răspunde pentru 

îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin din funcţia publică pe care o deţine şi are obligaţia 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 şefiilor ierarhici 

superiori, aşa cum sunt prezentaţi la punctul: - Sfera relaţională internă alin. 1 lit. a din prezenta fişă a 

postului. 

 Respectarea confidentialităţii datelor din serviciu. 

 Cunoaşterea legislaţiei în vigoare şi a normelor de funcţionare în instituţie.  

 Respectarea ierarhiei în instituţie, a normelor de conduită profesională în relaţia cu personalul din 

cadrul D.G.A.S.P.C, cu persoanele fizice şi juridice, precum şi cele ale codului de conduită al 

funcţionarului public; 

 cunoaşte, respectă și pune în aplicare legislația referitoare la funcția publică și legislația referitoare 

la domeniul în care activează. 

 

3. Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant nr. 144/01.11.2019 corespunzătoare funcției Șef 

serviciu gradul II la Serviciul Contabilitate (IdPost:281362) sunt: 

˖ Respectă legislaţia în vigoare privind statutul funcţionarului public; 

˖ Işi însuşeşte și respectă legislaţia din sfera contabilităţii publice precum şi aceea din domeniul social 

privind drepturile copilului și a persoanelor cu dizabilități şi o aplică la serviciu;  

˖ Respectă regulamentul de organizare și funcționare al DGASPC Arad, atribuţiile şi responsabilităţile 

privind activitatea profesională din cadrul  Serviciului Contabilitate; 

˖ Asigură buna funcţionare, organizare şi desfăşurare a activităţii Serviciului Contabilitate; 

˖ Coordonează modul de organizare al contabilităţii în centrele aflate în subordinea DGASPC, în 

conformitate cu dispoziţiile legale; 

˖ Organizează circuitul documentelor contabile ale unităţii şi asigură pastrarea corespondenţei Serviciului 

Contabilitate precum și a documentelor justificative care stau la baza înregistrarilor contabile; 

˖ Contribuie la actualizarea sistemului informaţional în cadrul Serviciului Contabilitate, urmărind 

folosirea cât mai eficientă a datelor; 

˖ Solicită periodic salvarea  tuturor datelor din programul informatic de contabilitate pe suport electronic 

(CD, stik, hard disk extern);  
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˖ Conduce evidenţa sintetică şi analitică a conturilor de materiale, a conturilor de cheltuieli, a celor de 

mijloace fixe, a obiectelor de inventar şi a altor valori, asigurând documentaţia pentru bunurile ce 

urmează a fi casate, urmarind totodată şi termenul de casare al acestora, pentru centre din strucura 

DGASPC, în funcţie de necesitate;  

˖ Centralizează lunar şi verifică evidenţa contabilă a unităţilor din structura DGASPC Arad, cu ajutorul 

persoanalului din subordine şi asigură arhivarea documentaţiei care stă la baza întocmirii balanţei de 

verificare, a execuţiei bugetare si a dărilor de seamă trimestriale şi anuale ale direcţiei;  

˖ Participă la întocmirea dărilor de seamă trimestriale şi anuale (cont de execuţie şi bilanţ contabil); 

˖ Înregistrează angajamente în programul de contabilitate și în sistemul național de raportare Forexebug; 

˖ Întocmeşte şi transmite bugetul instituţiei, balanţa de verificare, contul de execuţie şi alte situaţii 

financiare în sistemului de raportare Forexebug; 

˖ Participă la fundamentarea şi întocmirea proiectului de buget anual; 

˖ Întocmește împreună cu Directorul general adj. Economic, planul de control al stocurilor de produse 

şi/sau materiale aflate în diverse gestiuni, conform dispoziţilor legale; 

˖ Participă, dacă este cazul, la verificarea stocurilor de materiale, a obiectelor de inventar şi a mijloacelor 

fixe aflate în unităţile din subordinea DGASPC, conform dispoziţilor legale; 

˖ Coordonează demersurile efectuate pentru scăderea din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi 

condiţiile prevazute de dispoziţiile legale; 

˖ Organizează inventarierea anuală a patrimoniului în conformitate cu legislația în viguare; 

˖ Vizează, dacă este cazul, necesarul bunurilor materiale şi a obiectelor de inventar; 

˖ Ia măsuri de prevenire/diminuare a pagubelor materiale şi urmăreşte recuperarea lor în cazul în care sunt 

constatate; 

˖ Verifică şi semnează OP-uri, file CEC, Foi de vărsământ şi verifică documentele justificative ale 

acestora; 

˖ Exercită atribuții de control financiar preventiv propriu, conform dispoziției Directorului general; 

˖ Rezolvă personal sau cu salariaţii din subordine, orice alte lucrări/sarcini, referitoare la activitatea 

financiar – contabilă; 

˖ Întocmeşte diverse situaţii contabile la solicitarea directorului general sau a directorului general adjunct 

economic; 

˖ Exercită cu maximă responsabilitate toate sarcinile care-i revin fiind conştientă că o greşală se 

repercutează în toate operaţiile urmatoare din sectorul financiar-contabil, creând probleme şi influienţând 

negativ întreaga activitate, ducând chiar la penalităţi; 

˖ În perioada în care se află în concediu de odihnă va fi înlocuită de persoana desemnată prin cererea de 

concediu, cu acordul acesteia, aprobată de Directorul general. În cazul în care se află în concediu medical 

sau delegație va fi înlocuită de d-na ___________________; 

˖ Va avea delegate atribuţiile directorului general adjunct economic, pentru perioada în care acesta se află 

în concediu de odihnă, medical sau se află în delegație. 
 

4. Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant nr. 145/01.11.2019 corespunzătoare funcției Șef 

birou gradul II la Biroul Achiziții Publice (IdPost:508411) sunt: 

 Evita aparitia unor situatii de natura sa determine existenta unui conflict de interese sau 

impiedicarea , restrangerea sau denaturarea concurentei in cadrul unei proceduri de achizitie. 

 intreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea , reinnoirea , recuperarea inregistrarii 

autoritatii contractante  in SEAP / SICAP sau recuperarea Certificatului digital  daca este cazul; 

 Contribuie la organizarea sistemului informaţional în cadrul Biroului Achizitii , urmărind folosirea 

cât mai eficientă a datelor; 

 Respectă atribuţiile şi responsabilităţile privind activitatea profesională din cadrul Biroului  

Achizitii  a DGASPC Arad; 

 Vizează, dacă este cazul, necesarul bunurilor materiale şi a obiectelor de inventar; 

 Intreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea , reinnoirea , recuperarea inregistrarii 

autoritatii contractante  in SEAP –SICAP  sau recuperarea Certificatului digital  daca este cazul. 

 Indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt prevazute in Lege.  

 Aplica si finalizeaza procedurile de atribuire . 
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 Se preocupa de organizarea  si participa  la procedurile de achizitie publica.(transmite anunturi de 

participare, intentie la SEAP-SICAP,anunturi de atribuire a contractelor,Certificate constatatoare, 

notificari la achizitiile diecte ) si dupa caz la JOUE. 

 Grupeaza categoriile de bunuri,servicii si lucrari conform CPV in vigoare; 

 Se asigura de stabilirea corecta a valorilor contractelor conform planului de achizitii si a bugetului 

alocat pe articolul respectiv; 

 Elaboreaza si dupa caz actualizeaza , pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente 

ale autoritatii contractante , strategia de contractare  si programul anual al achizitiilor publice .  

 Elaboreaza sau dupa caz coordoneaza activitatea de elaborare  a documentatiei de atribuire  si a 

documentelor suport . 

 Indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sun prevazute in Lege.  

 Aplica si finalizeaza procedurile de atribuire . 

 Se preocupa de organizarea  si participa  la procedurile de achizitie publica.(transmite anunturi de 

participare , intentie la SEAP-SICAP , anunturi de atribuire a contractelor) si dupa caz la JOUE . 

 Intocmeste  caietele de sarcini la proceduri acolo unde specialistii lipsesc. 

 Centralizeaza programul anual al achizitiilor , conform referatelor de necesitate  intocmite de catre 

compartimentele de specialitate  

 Intocmeste strategia de contractare a  procedurii de achizitie publica, conform pragurilor stabilite 

prin lege  

 Se asigura de stabilirea corecta a valorilor contractelor conform planului de achizitii si a bugetului 

alocat pe articolul respectiv; 

 Transmite solicitare catre directorul general  pentru constituire a  comisiei de licitatii a fiecarei 

proceduri  de achizitie publica efectuata prin SEAP-SICAP. 

 Se asigura de existenta inaintea  inceperii fiecarei proceduri  de a dispozitiilor de numire a 

comisiei de evaluare si a rezervei; de semnarea declaratiilor de confidentialitate si impartialitate; 

 Intocmeste declaratiile de confidentialitate si impartialitate a comisiei la procedura de achizitie 

publica si se asigura de insusirea si semnarea acestora de catre toti membrii comisiei . 

 Urmareste modificarile care apar in cursul anului pentru actualizarea  acestuia, intocmeste Anexa 

PAP ,transmite planul de achizitii publice spre a fi aprobat conducatorului institutiei.  

 Tehnoredacteaza procesele verbale, hotarari ale comisiei, rapoarte si comunicari ale comisie de 

evaluare a licitatiilor si le publica in SEAP-SICAP pe cele care sunt prevazute de lege. 

 Intocmeste ,transmite comunicari firmelor castigatoare si necastigatoare. 

 Incarca in SEAP -SICAP declaratiile pe proprie raspundere a reprezentantului legal privind datele 

de identificare a persoanelor cu functie de decizie in cadrul procedurilor de achizitie publica , a autoritatii 

contractante. 

 completeaza  si actualizeaza  formularele  de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate 

de catre DGASPC Arad, numita prin  dispozitia conducatorului autoritatii contractante nr 638A/ /10. 

03.2017. 

 Intocmeste, elibereaza  documentele  constatatoare de indeplinire sau neindeplinire dupa caz  a 

contractelor incheiate in urma procedurilor si la cererea operatorilor economici  elibarare certificate 

constatatoare la contractele incheiate prin achizitie directa. 

 Efectueaza achizitii directe din SEAP –SICAP iar in cazul in care nevoile solicitate nu sant gasite 

intocmeste Nota justificativa (negatia) si referate de terminare a achizitiei online. 

 Tine evidenta tuturor achizitiilor directe  . 

 Urmareste constituirea garantiilor de buna executie in termen de catre operatorii economici. 

 Se preocupa , realizeaza si transmite spre aprobare in termen rapoartele achizitiilor publice . 

 Prezinta Serviciului Contabilitate contractele incheiate pentru a fi vizate CFP. 

 Verifica corectitudinea si legalitatea facturilor si documentelor ce le insotesc in conformitate cu 

contractele incheiate cu furnizorii ,avand drept de semnatura pe OP/CEC. 

 Acorda consiliere /indrumare metodologica  necesara achizitionarii unor produse/servicii /lucrari 

de calitate, furnizarea la timp a tuturor produselor /serviciilor /lucrarilor necesare indeplinirii misiunii 

entitatii , in limita bugetului aprobat 
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 Constituie si pastreaza dosarele de achizitie publica ,transmite spre arhivare dosarele aferente 

fiecarei proceduri . 

 Face parte din echipa de implementare a proiectelor ce se deruleaza in cadrul DGASPC. 

 Participa la sedintele de lucru a echipei de implementare a proiectelor din care face parte. 

 Transmite copii ale dosarelor de achizitie publica la procedurilor efectuate catre organismele de 

verificare a proiectelor in termenele prevazute de lege. 

 Participa la orice alte lucrari care se ivesc pe parcurs si le duce la indeplinire alte sarcini stabilite 

de catre directorul general si directorul general adjunct economic din cadrul DGASPC, ARAD. 

 Exercita cu maxima responsabilitate toate lucrarile care ii revin fiind constienta ca o greseala  se 

repercuteaza in toate operatiunile urmatoare din sectorul financiar- contabil, creand probleme si 

influentand negativ  intreaga activitate . 

 Tehnoredacteaza documentatie la cererea directorului general adj. Economic. Centralizeaza si 

intocmeste statistici . 

 Inlocuieste si preia responsabilitatile inspectorului Pogan Felicia, pe perioada in care acesta  

lipseste. 

 Are obligatia sa se conformeze  dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici, raspunde pentru 

indeplinirea atributiilor  ce ii revin  din functia publica pe care o detine si are obligatia de a rezolva , in 

termenele  stabilite  de catre superiorii ierarhici , lucrarile repartizate; 

 Pentru eventualele probleme care pot sa apara la locul de munca, se va adresa sefilor ierarhici 

superiori, asa cum sunt prezentati la punctul: Sfera relationala  interna alin.1 lit. A din prezenta fisa a 

postului . 

 

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 29.11.2019 – 18.12.2019, 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;  

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. 

Mențiuni: 

 Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însotite 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. 
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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 119, fax: 0257/210035, e-mail: 

resurseumane@dgaspc-arad.ro, persoană de contact ANA IOANA VIOLETA, inspector superior - 

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

arad.ro/category/noutati/. 

Concursul de promovare în funcție publică de conducere constă în 3 probe succesive după cum 

urmează: 

1. selecţia dosarelor de înscriere, în perioada 19.12.2019 – 27.12.2019, 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 14.01.2020, 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:  

- Formularul de înscriere la concurs  

- Declarații pe proprie răspundere 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dgaspc-arad.ro/category/noutati/
https://www.dgaspc-arad.ro/category/noutati/

