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SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI SALARIZARE 

             

        

 

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 aprobării exprimată prin adresa nr. 

23893/ad/04.11.2019 a Consiliului Județean Arad,  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad organizează concurs de recrutare, în 

vederea ocupării următoarelor posturi vacante: 

1. Instructor de educație grad profesional principal (M) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Păuliș – 1 post; 

2. Lucrător social (M) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități – Pecica – 5 posturi; 

3. Muncitor calificat treaptă profesională III (G) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități – Pecica – 1 post; 

4. Consilier grad profesional IA (S) în cadrul Compartimentului Case de Tip Familial – Sântana – 

1 post; 

5. Educator grad profesional principal (S) în cadrul Centrului de Criză – 2 posturi; 

 

Condiţiile generale necesare ocupării a două funcţii de execuție vacante  mai sus menţionate, sunt cele 

prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade şi trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Condiţiile specifice de ocupare a funcţiilor de execuţie vacante în regim contractual  

Pentru postul de instructor de educație grad profesional principal (M): 

- Studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

- Vechime în muncă: minimum 3 ani; 

din care, în domeniul: îngrijirea și asistența persoanelor adulte cu dizabilități - 

minimum 2 ani experiență în muncă. 

Bibliografie: 
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- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, Cap. II – Drepturile persoanelor cu handicap; 

- OMMJS nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

Pentru posturile de lucrător social (M): 

- Studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

- Vechime în muncă: minimum 5 ani; 

din care, în domeniul: îngrijirea și asistența persoanelor cu dizabilități - 

minimum 2 ani experiență în muncă. 

Bibliografie: 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, Cap. II – Drepturile persoanelor cu handicap; 

- OMMJS nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

 

Pentru postul de muncitor calificat treaptă profesională III (G): 

- Studii: studii generale; 

- Vechime în muncă: minimum 2 ani; 

Bibliografie: - probă practică  

 Modul de folosire a mașinilor de spălat rufe și de dezinfectare a lor după folosire; 

 Sortarea rufelor pentru mași ile de spălat, retușarea hainelor; 

 Circuitul rufelor murdare, de la intrare la ieșire. 

 

Pentru postul de consilier grad profesional IA (S): 

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

domeniu fundamental: științe sociale  

- vechime în specialitatea studiilor: 3 ani; 

- Vechime în domeniul: creșterea și îngrijirea copilului - minimum 1 an experiență 

în muncă. 

Bibliografie: 

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și compeltările ulterioare, Cap. II – Drepturile 

Copilului; 

- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, partea VI, Titlul III, art. 549-553; 

- OMMJS nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 

serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie 

specială. 

 

Pentru posturile de educator grad profesional principal (S): 

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

domeniu fundamental: științe sociale sau științe umaniste și arte; 

- vechime în specialitatea studiilor: 3 ani. 

- Vechime în domeniul: creșterea și îngrijirea copilului - minimum 2 ani 

experiență în muncă. 

Bibliografie: 
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- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și compeltările ulterioare, Cap. II – Drepturile 

Copilului; 

- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, partea VI, Titlul III, art. 549-553; 

- OMMJS nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 

serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie 

specială; 

- Manualul educatorului – Educație pentru integrare socială, Modulul III, 

diminuarea situațiilor de risc în lucrul cu copiii din serviciile de tip rezidențial 

(pag 55-85). 

 

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 03.12.2019, ora 10 se va susține proba 

scrisă/practică, iar în data de 05.12.2019, ora 12:00, se va susține proba de interviu.  

Dosarele pentru concurs se vor depune din data de 11.11.2019 până în data de 22.11.2019 (luni-joi, 

între orele 08:00-16:30, vinerea între orele 08:00-14:00). 

Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției, de la Serviciul Resurse Umane și Salarizare, 

telefon: 0257/210055 int. 119. 

 

Condiții generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:  

        a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

  d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

Persoanele interesate vor depune pentru înscriere urmatoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare (formular tip); 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz;  

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

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau 

în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează(candidatul declarat admis la selecţia 

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
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penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 

târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului); 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unităţile sanitare abilitate,( Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, 

data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 

Sănătăţii); 

g) curriculum vitae; 

h) aviz psihologic; 

i) aviz psihiatric pentru posturile din cadrul centrelor de copii si adolescenți; 

j) adeverință care atestă vechimea în domeniul: creșterea și îngrijirea copilului, îngrijirea și 

asistența persoanelor cu dizabilități, creșterea și îngrijirea copilului cu dizabilități, îngrijirea și 

asistența persoanelor cu dizabilități (handicap psihic sau mental) eliberată de angajator; 

k) certificat 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).  

Actele  prevăzute la pct. b) c) d) și e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării 

conformității copiilor acestora. 
 

Calendarul de desășurare a concursului: 

- 08.11.2019 – publicarea anunțului  

- 11-22.11.2019 – înscrierea candidaților 

- 26.11.2019 ora 12:00 – selecția dosarelor 

- 26.11.2019 ora 16:00 – afișare rezultate selecție dosare 

- 27.11.2019 ora 16:00 – termen limită depunere contestații selecție dosare 

- 28.11.2019 ora 10:00 – soluționare contestații selecție dosare 

- 28.11.2019, ora 14:00 – afișare rezultate contestații selecție dosare 

- 03.12.2019 ora 10:00 – proba scrisă/practică 

- 03.12.2019 ora 16:00 – afișare rezultate proba scrisă/practică 

- 04.12.2019 ora 16:00 – termen limită contestații proba scrisă 

- 05.12.2019 ora 10:00 – soluționare contestații proba scrisă 

- 05.12.2019 ora 11:00 – afișare rezultate contestații proba scrisă 

- 05.12.2019 ora 12:00 – probă interviu 

- 05.12.2019 ora 16:30 – afișare rezultate probă interviu 

- 06.12.2019 ora 16:30 – termen limită contestații proba interviu 

- 07.12.2019 ora 10:00 – soluționare contestații proba interviu 

- 07.12.2019 ora 14:00 – afișare rezultate contestații proba interviu 

- 08.12.2019 ora 12:00 – afișare rezultate finale 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

ERIKA STARK 

 


