
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.

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
promovare/recrutare, în vederea ocupării următoarelor posturi vacante și temporar vacante:

I.1 Concurs de promovare într-o funcție de conducere:
1. Șef centru (studii S) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pecica;

Condițiile specifice:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de

lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, în domeniul psihologie, asistență
socială, sociologie cu o vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor
sociale;
SAU

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul medical, juridic,
economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în
domeniul serviciilor sociale.

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;

- Ordin nr. 1887/2016 al M.M.J.S. – Autoritatea Natională pentru Persoanele cu
Dizabilități privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii
cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale sau de susţinătorii acestora;
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- Ordinul nr. 67/2015 al M.M.F.P.S.P.V. privind aprobarea Standardelor minime
de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi.

2. Șef centru (studii S) în cadrul Centrului de Centrului de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihiatrică Vărădia;

Condițiile specifice:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de

lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, în domeniul psihologie, asistență
socială, sociologie cu o vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor
sociale;
SAU

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul medical, juridic,
economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în
domeniul serviciilor sociale.

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;

- Ordin nr. 1887/2016 al M.M.J.S. – Autoritatea Natională pentru Persoanele cu
Dizabilități privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii
cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale sau de susţinătorii acestora;

- Ordinul nr. 67/2015 al M.M.F.P.S.P.V. privind aprobarea Standardelor minime
de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi.

I.2 Concurs de recrutare:
3. Inspector de specialitate GP IA (studii S) în cadrul Centrului de Tranzit pentru Viață

Independentă;
Condițiile 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 -Sociologie; Specializarea - Asistență socială.

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

- 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.

4. Educator (studii S) în cadrul Centrului de Plasament Oituz;
Conditiile specifice:
- 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 muncă, pe studiile superioare menționate mai sus, de minim 1 an.
Bibliografie:
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 21/2004 al M.M.S.S.F. - Autoritatea Naţională pentru Protecţia

Copilului și Adopției pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind
serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;

- „Meseria de parinte” – autori Ioan Dolean; Dacian Dorin Dolean; Editura
Aramis, 2009.

5. Psihopedagog debutant (studii S) în cadrul Centrului de Asistență și Consiliere pentru Persoane
TSA ;

Condițiile 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; Specializarea -
Psihopedagogie specială.
Bibliografie:
- Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie
şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de
sănătate mintală asociate;

- Ordinul nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi;

- Alois Ghergut - Psihopedagogia persoanelor cu cerinte speciale. Strategii de
educatie integrate, Editura Polirom, 2001:

-Cap.1 Clarificări conceptuale, pag.11-24
-Cap. Terapie educațională complexă și integrată a copiilor cu cerințe

educative speciale, pag. 139-176;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din

autoritățile și instituțiile publice.

6. Psiholog stagiar (studii S) în cadrul Centrului Maternal;

http://www.elefant.ro/list/carti?filterAutor=Alois+Ghergut
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Conditiile specifice:
- 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. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera

practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din
Romania;

- H.G. nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică,
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România;

- Ordinul nr. 101/2006 al M.M.S.S.F. - Autoritatea Nationala pentru Protectia
Drepturilor Copilului privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru
centrul maternal si a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

- Ursula Schiopu, Emil Verza - Psihologia varstelor. Ciclurile vietii –, Editura
didactica si pedagogica, Bucuresti 1997; Partea a II-a – Capitolul II-IX, pag.
54-369;

- Anca Munteanu – Stadiile dezvoltării (vârstele copilăriei și ale adolescenței),
Editura Augusta Timișoara, 1997.

7. Instructor de educație (studii M) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Păuliș;
Conditiile specifice:
- studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime de minim 6 luni pe studii medii liceale.
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.

8. Infirmieră (studii G) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Păuliș;
Condițiile specifice:
- studii generale;
- calificare în funcția (meseria) de infirmieră.
Bibliografie:
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din

autoritățile și instituțiile publice.

file:///D:/Documents%20and%20Settings/anca.pirvu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp2427432/00074353.htm
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9. Muncitor calificat TP II (studii M/G) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pecica;
Condițiile specifice:
- studii generale;
- certificat care să ateste absolvirea unui curs de calificare de instalator.
Bibliografie:
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din

autoritatile si institutiile publice.

10. Muncitor calificat TP III (studii M/G) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pecica;
Condițiile specifice:
- studii generale.
Bibliografie:
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din

autoritatile si institutiile publice.

11. Asistent medical (studii PL) în cadrul Centrului de Îngrijire și și Asistență Pecica;
Condițiile specifice:
- diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă

SAU
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.

797/1997
- vechime de minim 8 luni ca asistent medical.
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.

12. Infirmieră (studii G) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pecica - 4 posturi ;
Condițiile specifice:
- studii generale;
- calificare în funcția (meseria) de infirmieră.
Bibliografie:
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din

autoritățile și instituțiile publice;

13. Pedagog de recuperare (studii M) în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihiatrică Petriș;
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Condițiile specifice:
- studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime de minim 6 luni pe studii medii liceale.
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.

14. Infirmieră (studii G) în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Petriș – 2
posturi;

Condițiile specifice:
- studii generale;
- calificare în funcția (meseria) de infirmieră.
Bibliografie:
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din

autoritățile și instituțiile publice;

15. Muncitor necalificat (studii G) în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică
Petriș;

Condițiile specifice:
- studii generale (foaie matricolă).
Bibliografie:
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din

autoritățile și instituțiile publice.

16. Asistent medical (studii PL) în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică
Cuveșdia;

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
- diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă

SAU
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.

797/1997;
- vechime de minim 8 luni ca asistent medical.
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;
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- Grup național de etică în nursing – Ghid de etică în nursing pentru asistent
medical, 1999.

17. Infirmieră (studii G) în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică
Cuveșdia – 2 posturi;

Condițiile specifice:
- studii generale;
- calificare în funcția (meseria) de infirmieră.
Bibliografie:
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din

autoritățile și instituțiile publice.

18. Muncitor calificat TP I (studii G) în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihiatrică Cuveșdia;

Condițiile specifice:
- studii generale;
- diplomă/certificat/atestat formare lăcătuș mecanic.
Bibliografie:
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din

autoritatile si institutiile publice.

19. Referent TP I (studii M) în cadrul Compartimentul Case de Tip Familial - Lipova;
Conditiile specifice:
- studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime de minim 1 an pe studii medii liceale.
Bibliografie:
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
Capitolul I – Dispozitii generale si definitii;
Capitolul II – Drepturile copilului;

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice.

- „Meseria de parinte” – autori Ioan Dolean; Dacian Dorin Dolean; Editura
Aramis, 2009.

20. Îngrijitoare (studii G) în cadrul Compartimentul Case de Tip Familial - Lipova;
Condițiile specifice:
- studii generale;
- vechime în muncă de minim 1 an.
Bibliografie:
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
Capitolul II – Drepturile copilului;
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- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autoritățile și instituțiile publice.

21. Muncitor calificat TP I (studii M/G) din cadrul Compartimentul de Servicii Sociale Ineu.
Condițiile specifice:
- studii generale;
- certificat care să ateste absolvirea unui curs de electrotehnician.
- vechime în muncă de minim 6 luni.
Bibliografie:
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din

autoritatile si institutiile publice.

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/probă practică și în data de 17.01.2019, ora 10, se va susține proba de interviu.

Dosarele pentru concurs se vor depune în perioada 12.12.2018-27.12.2018
(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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