
 

 
  

Nr. 22512 / 19.05.2021 

ANUNŢ 

 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, cu sediul în 

Deva,  

Piata Garii, Nr.9A, telefon 0254/233341, fax 0254/234384, organizează  concurs pentru ocuparea 

pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi de natură contractuală -vacante : 

 

Retea de case familiale pentru copii cu dizabilitati Vulcan: 

1. Instructor educatie – 2 posturi vacante 

 

Apartament familial Vulcan: 

                  1.Instructor educatie – 1 post vacant 

                   

Centrul de ingrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Uricani: 

                  1.Infirmiera – 2 posturi vacante 

                  2.Ingrijitoare – 2 posturi vacante 

 

Locuinta protejata pentru persoane adulte cu dizabilitati nr. 55 Pricaz: 

                  1.Ingrijitoare – 1 post vacant           

 

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii : 

Condiţii generale de participare: 

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

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România ; 

-cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

-are capacitate deplină de exerciţiu; 

-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; 

-îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

-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. 

 

Condiţii specifice de ocupare a posturilor de Instructor educatie in cadrul Retea de case 

familiale pentru copii cu dizabilitati Vulcan 

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;  

- vechime la nivelul studiilor medii – minim 6 luni 



 

 

Condiţii specifice de ocupare a postului de Instructor educatie in cadrul in cadrul 

Apartamentului familial Vulcan: 

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;  

- vechime la nivelul studiilor medii – minim 6 luni 

 

Condiţii specifice de ocupare a postului de Infirmiera in cadrul Centrului de ingrijire și 

asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Uricani: 

            - studii generale absolvite cu certificat capacitate / absolvire a învățământului de 8 

clase / şcoala profesionala / studii medii; 

            - curs de infirmiera 

            - vechime in munca: minimum 6 luni 

 

Condiţii specifice de ocupare a postului de Ingrijitoare in cadrul Centrului de ingrijire și 

asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Uricani: 

             - studii generale absolvite cu certificat capacitate / absolvire a învățământului de 8 clase / 

şcoala profesionala / studii medii; 

            - nu necesită vechime 

 

Condiţii specifice de ocupare a postului de Ingrijitoare in cadrul Locuintei protejate 

pentru persoane adulte cu dizabilitati nr. 55 Pricaz: 

              - studii generale absolvite cu certificat capacitate / absolvire a învățământului de 8 

clase / şcoala profesionala / studii medii; 

             - nu necesită vechime 

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: 

- formularul de înscriere la concurs (va fi pus la dispoziţia candidatului de către secretarul 

comisiei de concurs); 

- copia actului de identitate şi a altor acte de stare civilă (certificat naştere, căsătorie) ; 

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 

- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor ; 

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

l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează ; 

- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

- curriculum vitae ; 

- dosar de încopciat ; 

- alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor specifice de participare la concurs; 

- dosarul de concurs va conține adeverință de integritate eliberată de structurile specializate 

ale poliției cu atribuții în eliberarea certificatelor de cazier judiciar în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis 

infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea 

Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare. 

Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică 

pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.  



  Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe 

proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs 

cu originalul cazierului juridic, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a 

concursului. 

 Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Hunedoara din Deva,Piata Garii, nr. 9A, jud. Hunedoara, după cum urmează:  

 15.06.2021 - proba scrisă, ora 1100 

 Interviul se va desfăşura în condiţiile art.24 alin (5) din H.G. nr. 286/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Dosarele pentru participarea la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare 

de la data afișării anunțului (pana la data de 03.06.2021 inclusiv, ora 1300) în conformitate cu 

prevederile art.19 alin. (1) din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, la 

sediul D.G.A.S.P.C. Hunedoara, Deva, Piata Garii, Nr.9A. 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere cu menţiunea ”admis” sau „respins” se afişează în 

termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. 

            Depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor se face în termen de 1 zi lucrătoare de la 

afişarea rezultatelor. 

Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor se soluţionează şi se afişează în 

termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor rezultatelor. 

 Afişarea rezultatului probei scrise se face în maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei 

scrise. 

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele acordate la proba scrisă, în maximum 1 zi 

lucrătoare de la afişarea rezultatelor probei scrise. 

 Soluţionarea contestaţiilor pentru proba scrisă în maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere. 

Susţinerea interviului, într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii 

probei scrise. 

Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data 

susţinerii ultimei probe. 

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor privind interviul/rezultatele finale în termen de 

maxim 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, Salarizare- persoană de 

contact: Nume și prenume: Olah Monica Ramona – Funcția:Inspector I principal. 

 

 

 


