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

SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI SALARIZARE

ANUNȚ
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. 12830/25.06.2019 a
Consiliului Județean Arad,
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad organizează concurs de
recrutare/promovare, în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:
I. Concurs de promovare
1. Șef centru (studii S) în cadrul Centrului de Zi pentru persoane cu Dizabilități Opal – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
- 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: psihologie și științe comportamentale, specializarea
psihologie sau ramura de știință: sociologie, specializarea sociologie sau
asistență socială;
- vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale;
Bibliografie:
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMJS nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de
calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi;
- Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual, din
autoritățile și instituțiile publice;
- HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor, cu modificările și
completările ulterioare;
- HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de
personal, cu modificările și completările ulterioare, Anexa 1;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Codul etic al DGASPC Arad
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.

II. Concurs de recrutare
2.
Medic primar (studii S) în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu
Handicap - 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
- diplomă de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, în Ramura de Știință
–Medicină, Specializarea- Medicină generală;
- specializări: medicină generală sau medicină de familie;
- grad profesional: medic primar;
- master în medicina socială;
- vechime de minim 7 ani în specializarea medicină generală sau medicină de
familie;
- vechime de minim 5 ani în activitatea de evaluare medico-psiho- socială.
Bibliografie:
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMFPS nr. 2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare
a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad și tip de handicap;
- Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului
sănătății publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medicopsihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual, din
autoritățile și instituțiile publice.
3.

Inspector de specialitate GP IA (S) în cadrul Centrului de Consiliere și Semnalare a Situațiilor
de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
- 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; specializarea
– Psihologie.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minim 5 ani.
Bibliografie:
- Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică din
24.11.2018;
- HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de
personal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi
intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra
copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie
multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de
risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi
copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state

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
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Capitolul

II 2.1. Definiții operationale
III. Factorii de risc și de protecție
IV.
1.3. Semnalarea și sesizarea situațiilor de violență
1.4. Evaluarea inițială
2. Evaluarea detaliată
2.1. Echipa multidiscipilnară
2.2. Principiile evaluării
2.3. Interviul
2.4. Tipurile de evaluare;

- Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă
-

4.

practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din
România, cu modificările și completările ulterioare;
1.Psihologia Vârstelor. Ciclurile Vieții - Emil Verza, Ursula Schiopu, Editia a 3a revizuită, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1997
Tematica:
Capitolul VII- Perioadele tinereții
Capitolul VIII-Perioada vârstei adulte
Capitolul XII-Tulburări de dezvoltare și recuperarea lor
2. Psihologia vârstelor - Emil Verza, Ed. Hyperion XXI, București, 1993
Tematica:
Capitolul VIII Perioada adolescenței
Capitolul IX Perioada tinereții
Capitolul X Perioada vârstei adulte.

Psiholog stagiar (S) în cadrul Centrului de Asistență și Consiliere pentru persoane TSA – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
- 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; specializarea
– Psihologie.
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, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din
România, cu modificările și completările ulterioare;
- 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, cu
modificările și completările ulterioare;
- Anca Munteanu - Stadiile dezvoltării (vârstele copilăriei și ale adolescenței), Editura
Augustin Timișoara, 1997;
- Ursula Schiop, Emil Verza- Psihologia vârstelor. Ciclurile vieții - Partea a IICapitolul II-IX, Editura didactică și pedagogică, Bucuresști 1997.

Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizare.
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5.

Asistent medical debutant (studii PL) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități – Pecica – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
- diplomă de școlară sanitară postliceală sau echivalentă;
SAU
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.
797/1997
Bibliografie:
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMJS nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de
calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi.

6.

Infirmieră (studii G) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități – Pecica – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
- studii generale;
- curs de infirmieră sau de Cruce Roșie.
Bibliografie:
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMJS nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de
calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi.

7.

Magaziner (studii M) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități – Pecica – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
Bibliografie:
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările și completările ulterioare;
- Legean nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici,
autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

8.

Muncitor calificat TP II (studii G) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități – Pecica – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
- studii generale;
- certificat care să ateste absolvirea unui curs de calificare de instalator.
Bibliografie:
- probă practică de montare a unei prize, de instalare a unui robinet și de
desfundare a unei chiuvete și montarea unui bec;
- probă practică de dezinfectare a veselei, pregătirea mesei beneficiarilor,
dezinfecția în bucătărie;

Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizare.
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9.

Muncitor calificat TP III (studii G) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități – Pecica – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
- studii generale;
Bibliografie:
- probă practică de montare a unei prize, de instalare a unui robinet și de
desfundare a unei chiuvete și montarea unui bec;
- probă practică de dezinfectare a veselei, pregătireamesei beneficiarilor,
dezinfecția în bucătărie;

10.

Infirmieră (studii G) în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități – Cuveșdia – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
- studii generale;
- curs de infirmieră sau de Cruce Roșie.
Bibliografie:
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMJS nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de
calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi.

11.

Șofer (studii M) în cadrul Centrului de Terapie și Recuperare pentru Copii – Ghiocelul – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
- studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
- posesor al permisului de conducere pentru categoriile de vehicule: B,C și D;
- atestat transport persoane;
Bibliografie:
- Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual, din
autoritățile și instituțiile publice;
- OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.

12.

Referent (studii M) în cadrul Compartimentului Case de Tip Familial – Lipova – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat – profil economic;
Bibliografie:
- Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual, din
autoritățile și instituțiile publice;
- Legean nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici,
autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HCM nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;

Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizare.
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- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

-

13.

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și
completările ulterioare;
OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii

Șofer (studii M) în cadrul Complexului Case de Tip Familial – Lipova – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
- studii generale;
- posesor al permisului de conducere pentru categoriile de vehicule: 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;
- OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.

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 29.07.2019, ora 10 se va
susține proba scrisă/proba practică și în data de 31.07.2019, ora 13, se va susține proba de
interviu.
Dosarele pentru concurs se vor depune din data de 08.07.2019 până în data de 19.07.2019
(inclusiv, ora 14), de luni până joi între orele 8-16:30, vinerea între orele 8-14:00.
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 un 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:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizare.
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c) 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
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 adolescenti.
Actele prevăzute la pct. b) c) si d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării
conformității copiilor acestora.
Calendarul de desășurare a concursului:
- 05.07.2019 – publicarea anunțului
- 08.07.-19.07.2019 – înscrierea candidaților
- 23.07.2019 ora 12:00 – selecția dosarelor
- 24.07.2019 ora 9:00 – afișare rezultate selecție dosare
- 25.07.2019 ora 9:00 – termen limită depunere contestații selecție dosare
- 25.07.2019 ora 14:00 – soluționare contestații selecție dosare
- 25.07.2019, ora 15:00 – afișare rezultate contestații selecție dosare
- 29.07.2019 ora 10:00 – proba scrisă/practică
- 29.07.2019 ora 16:30 – afișare rezultate proba scrisă/practică
- 30.07.2019 ora 16:30 – termen limită contestații proba scrisă/practică
- 31.07.2019 ora 10:00 – soluționare contestații proba scrisă/practică
- 31.07.2019 ora 12:00 – afișare rezultate contestații proba scrisă/practică
- 31.07.2019 ora 13:00 – probă interviu
- 01.07.2019 ora 10:00 – afișare rezultate probă interviu
- 02.08.2019 ora 10:00 – termen limită contestații proba interviu
- 02.08.2019 ora 14:00 – soluționare contestații proba interviu
- 05.08.2019 ora 10:00 – afișare rezultate contestații proba interviu
- 06.08.2019 ora 12:00 – afișare rezultate finale

DIRECTOR GENERAL,
ERIKA STARK
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