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SERVICIUL RESURSE UMANE SI SALARIZARE 

 
 

Rezultatul probei scrise 
la examenul/concursul organizat de D.G.A.S.P.C. Arad în data de 29.07.2019, proba scrisă și 
interviul în data de 31.07.2019, în vederea ocupării următoarelor posturi în regim contractual 

vacante 
 

 Funcţia pentru care se organizează examen de recrutare: 

 Medic primar (S) la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu 
Handicap – 1 post 

Nr.crt
. 

Nume candidat Punctajul obținut la 
proba scrisă 

Admis/Respins 

1 RUSU DACIANA ALINA 98,33 puncte Admis 

 

 Funcţia pentru care se organizează concurs de recrutare: 

 Psiholog stagiar (S) la Centrul de Asistență și Consiliere pentru Persoane TSA - 1 
post 

Nr.crt
. 

Nume candidat Punctajul obținut la 
proba scrisă 

Admis/Respins 

1 VALTER-NAGY 
ANGYALKA-ILDIKO 

30 puncte Respins 

2 SOCACIU GABRIELA-
MARIANA 

40 puncte Respins 

3 ROTARU MARIA 65 puncte Admis 

 

 Funcţia pentru care se organizează concurs de promovare: 

 Șef centru (S) la Centrul de Zi pen tru Persoane cu Dizabilități Opal - 1 post 

Nr.crt. Nume candidat Punctajul obținut la 
proba scrisă 

Admis/Respins 

1 NEAG IOANA-PAULA neprezentat - 

2 CARPINE SIMONA-AMALIA 100 puncte Admis 

 
Eventualele contestații se depun la sediul DGASPC Arad, în termen de 1 zi lucrătoare 
de la data și ora afișării rezultatelor la proba scrisă. 
Interviul va avea loc în data de 31.07.2019, ora 13:00, la sediul DGASPC Arad, sala de 
ședinte de la mansarda clădirii. 

 

Secretariatul comisiei de concurs, 

 

Afișat în data de 29.07.2019, ora 16:30                       

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 
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