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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 acordului nr.21774/ad/28.11.2018 al Consiliului Județean Arad,
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad organizează concurs de recrutare, în
vederea ocupării următoarelor posturi temporar vacante:
1. Psiholog practicant în cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copii –Sistem Rezidențial,

temporar vacant;
Conditiile specifice:
- 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; Domeniul de
licență – Psihologie.

- Atestat de liberă practică –în Specialitatea: Psihologie clinică, treapta de
specialitate: Practicant.

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ursula Schiopu, Emil Verza - Psihologia varstelor - Editura didactică și

pedagogică, Bucuresti 1997; Partea a II-a “Ciclurile vietii”– Capitolele IV,V,VI
de la pag. 123-264.

2. Șofer în cadrul Compartimentului Case de Tip Familial – Lipova - temporar vacant;
Condițiile specifice:
- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- posesor al permisului de conducere pentru categoriile de vehicole: B.
- vechime în muncă de minim 1 an.
Bibliografie:
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din

autoritățile și instituțiile publice ;
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor

O.U.G. nr. 195/2002;
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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 14.01.2019, ora 10 se va susține proba
scrisă și în data de 17.01.2019, ora 10, se va susține proba de interviu.

Dosarele pentru concurs se vor depune în perioada 12.12.2018-18.12.2018
(inclusiv, pana la ora 14).

Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției de la Serviciul Resurse Umane și
Salarizare. Telefon: 0257/210055 int. 119.
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