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ANUNT 

 

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

publici, republicată, (r2) cu modificările și completările ulterioare, va înștiințăm că Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad va organiza, la sediul din Arad, str. 1 

Decembrie 1918, nr. 14, concurs de recrutare în data de  12.09.2018 ora 1000 proba scrisă și în 

data de 14.09.2018 ora 1300 interviul, în vederea ocupării următoarelor funcții publice de 

execuție vacante din cadrul instituției: 

 

 

1. Inspector clasa I grad profesional asistent (S) din cadrul Serviciului Strategii, 

Proiecte, Monitorizare, Relații ONG 

a. Conditii generale: conform prevederilor art. 54 din Legea 188/1999 privind 

Statutul Functionarilor Publici, republicata (r2) cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

b. Condiţii specifice: 

• 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 

economice. 

• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 

de minim 1 an. 

 

Bibliografie: 

• Constituția României; 

• Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor 

publici, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a 

funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal. 

 

Atribuţii: 

• Asigurarea funcţionalităţii sistemelor informatice ale DGASPC; 

• Administrarea paginii de internet a DGASPC, conform ghidului; 

• Administrarea serviciului de internet, tine legatura cu provider-ul de net si serviciile 

DGASPC Arad; 

• Acordare de asistenţă de specialitate IT (configurări staţii de lucru, instalări de programe, 

periferice, utilizarea calculatorului şi a programelor, diagnosticare probleme hard şi soft); 

pastreaza legatura cu firma ce asigura service IT; 

• Păstrează legatura cu furnizorul de servicii de telefonie; 

• Participare la întocmirea anexei cu specificaţii tehnice a caietului de sarcini pentru 

achiziţionarea echipamentelor de birou şi IT; 

• Ţine evidenţa necesarului de licenţe informatice (sisteme de operare, pachet office, 

programe antivirus), propune conducerii nevoile de achizitii în acest domeniu și 

instaleaza soft-urile achiziționate;  
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• Depune diligenţele pentru achiziţionarea softurilor de legislaţie ’’Legis’’, ’’EuroLegis’’, 

’’Expert-Monitor’’ (varianta electronică a Monitorului Oficial), la nevoie; 

• Participă 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 – aspecte economice; 

• Identifică  fonduri nerambursabile pentru acoperirea nevoilor identificate; 

• Studiază ghidul solicitantului pentru obţinerea fondurilor nerambursabile; 

• Participă la elaborazrea proiectului şi întocmeşte documentaţia necesară accesării de 

fonduri; 

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

persoanei adulte aflate în dificultate; 

• 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.); 

• Distribuie materiale informative; 

• 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 șefilor ierarhici superiori, așa cum sunt prezentați la punctul: -

Sfera relațională internă alin.1 lit.a fișa postului. 

 

2. Consilier clasa I grad profesional asistent (S) din cadrul Compartimentului 

Managementul Calității Serviciilor Sociale 

a. Conditii generale: conform prevederilor art. 54 din Legea 188/1999 privind 

Statutul Functionarilor Publici, republicata (r2) cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

b. Condiţii specifice: 

• 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 

economice. 

• vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 

de minim 1 an. 

 

Bibliografie: 

• Constituția României; 

• Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor 

publici, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a 

funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal; 

• Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice. 

 

Atribuții : 
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• coordoneazã activitatea de proiectare , documentare şi implementare a Sistemului de 

Management al Calitãţii şi a controlului intern în cadrul D.G.A.S.P.C. Arad ; 

• verifică documentele Sistemului de Management al Calităţii, ţine evidenţa 

documentelor, procedurilor în domeniul calităţii ; 

• participã la elaborarea documentelor Sistemului de Management al Calitãţii; 

• coordoneazã activitatea de instruire si evaluare a personalului în domeniul 

managementului calitãtii . Elaborează programele de instruire şi urmăreşte eficacitatea 

programelor de instruire ; 

• participã la actualizarea structurii organizatorice a Sistemului de Management al 

Calitãţii 

• participã la elaborarea programului de actiuni corective / preventive ; analizează si 

evaluează eficienţa acţiunilor preventive / corective intreprinse; 

• stabileşte programul de audituri interne ale calității; planifică auditul intern a calității; 

coordoneazã şi participă la auditurile calităţii  

• participã la activitatea de analizã a cauzelor neconformitãtilor ; 

• participã la analiza sesizãrilor si reclamaţiilor şi propune acţiunile corective necesare ; 

• analizează rezultatele obţinute în urma mãsurarii satisfacţiei clientilor; 

• participă la analizele efectuate de management în vederea stabilirii eficacităţii 

sistemului de management al calităţii ; 

• formulează puncte de vedere cu privire la strategia de adoptat de catre sectorul 

coordonat în vederea îmbunătăţirii performanţelor acestuia şi al organizaţiei în 

ansamblul ei ; 

• propune măsuri privind controlul documentelor, evidenţelor care să asigure buna 

funcţionare a comunicării interne ; 

• respectă prevederile documentaţiei SMC: manualul calităţii (MC), procedurile de 

sistem (PS), procedurile operaţionale (PO), instrucţiunile de lucru (IL) şi fişele de post 

(FP) ; 

• răspunde de stabilirea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea proceselor 

necesare Sistemului de Management al Calităţii ; 

• rãspunde de conştientizarea personalului privind Politica în domeniul Calitãţii; 

• răspunde de soluţionarea rapoartelor de actiuni preventive/corective ; 

• răspunde de efectuarea auditurilor interne ale calității; 

• întocmeşte pontajul Compartimentului Managementul șă Controlul Calităţii serviciilor 

sociale; 

• răspunde de relatia cu organismele de reglementare în domeniul calitãtii si cu 

organismul de certificare ; 

• rãspunde de realizarea sarcinilor profesionale; 

• răspunde pentru dispoziţiile şi conţinutul deciziilor proprii; 

• răspunde de respectarea normelor privind secretul de serviciu in cadrul instituţiei; 

• răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a atributiilor ce ii 

revin; 

• monitorizează şi consiliază în privinţa acreditării structurilor care furnizează servicii 

sociale; 

• consiliază angajații d.p.d.v. etic, la solicitare; raportează la ANFP modul în care 

angajații DGASPC Arad respectă normele de etică. 

• 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 șefilor ierarhici superiori, așa cum sunt prezentați 

la punctul: -Sfera relațională internă alin.1 lit.a fișa postului. 

http://ad2.arbocontext.ro/please/redirect/364/1/1/32/!hash=287514776;h4r=2177276226;p4r=305429881;uwi=800;uhe=600;uce=0;param=812/13487_5?
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 Dosarul pentru concurs se va depune în perioada: 13.08.2018 – 03.09.2018, ora 1600, 

la Serviciul Resurse Umane și Salarizare din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad, str. 1 Decembrie 1918, 

nr.14.  și va contine în mod obligatoriu următoarele:  

1. Formularul de înscriere; 

2. Curriculum vitae, modelul comun european;  

3. Copia actului de identitate; 

4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări și perfecționări; 

5. 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; 

6. Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 

candidatului; 

7. Cazierul judiciar; 

8. Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa 

calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia; 

9. Avizul psihologic. 

Mențiuni: 

• Copiile de pe actele depuse la dosar se prezinta 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. 

 

❖ Informatii suplimentare se pot obtine la sediul instituției, Serviciul Resurse Umane și 

Salarizare sau la telefon 0257/210055 int.119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


