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ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba anunţă pentru data de 22 
ianuarie 2019, ora 11.00 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de şef 
centru la Centrul de îngrijire şi Asistenţă Pentru persoane adulte cu dizabilităţi Baia de Arieş

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului 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 sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi va consta în redactarea unei lucrări scrise şi interviu, 
după următorul calendar:

- lucrarea scrisă va avea loc în data de 22 ianuarie 2019, ora 1100 la sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situat în Alba lulia, B-dul 1 Decembrie 
1918, nr. 68;

- interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise;

- după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după 
caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data 
afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a 
interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Participanţii la concurs trebuie să îndeplinească următoarele:

I. Condiţii generale:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din Anexă la 
Hotărârea Guvernului 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 sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare;

II, Condiţii specifice pentru postul de şef centru:
- absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă 

socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi 
cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al 
ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

mailto:dgaspc@protectiasocialaalba.ro
http://www.protectiasocialaalba.ro


Dosarul pentru înscrierea la concurs se depune până în data de 14 ianuarie 2019 ora 16.00 la 
Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 
următoarele documente:

1. cerere de înscriere la concurs;
2. copia actului de identitate;
3. 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;

4. copie conformă cu originalul a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă 
pentru stabilirea vechimii în muncă şi/sau în specialitatea;

5. cazierul judiciar (în original) sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată 
de către medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului;

7. curriculum vitae;
8. copia certificatului de naştere;
9. copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
10. dosar plic.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

în cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente 
penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei 
probe a concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs.

Punctajul pentru promovarea fiecărei probe este de minimum 70 puncte.
A

Bibliografie şi tematică pentru postul de şef centru la Centrul de îngrijire şi Asistenţă 
Pentru persoane adulte cu dizabilităţi Baia de Arieş

1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată cu modificările ulterioare;

2. H.G. nr. 268/2007pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile 
şi instituţiile publice;

4. Decizia nr. 878/2018 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de 
restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap;

5. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare;
6. H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
7. H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, Anexa 1;
8. ORDIN nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. Anexa 1;
9. H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale 

şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de 
întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;



10. Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobare Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propria;

Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0258/818266, interior 115 sau mobil 0755069660, de 
luni până vineri în intervalul orar 800-1600 sau pe site-ul D.G.A.S.P.C. Alba 
www.protectiasocialaalba.ro secţiunea anunţuri sau sediul instituţiei (Serviciul Resurse Umane si 
Gestiunea Funcţiei Publice).
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