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COMISIA  DE EXAMEN/CONCURS NR. 1498/B/11.11.2019 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE 

 

la concursul organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad în data de 

14.11.2019, proba scrisă și interviul în data de 18.11.2019,  

în vederea ocupării următoarelor posturi în regim contractual vacante 

  

 

Având în vedere prevederile art.30 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 sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs constituită conform Dispoziției directorului 

general nr. 1498/B/11.11.2019, comunică următoarele rezultate obținute de către candidați la proba 

scrisă. 

 

 

Funcţia pentru care se organizează examen/ concurs de recrutare: 

Asistent social grad profesional principal (S) în cadrul Centrului pentru Viață Independentă pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități – Tabacovici – 1 post 

Nr.crt. Nume candidat Punctajul final al probei 

scrise 

Rezultatul 

(Admis/Respins) 

1 Gherga Anca- Lavinia 95 puncte Admis 

 

Funcţia pentru care se organizează examen/ concurs de recrutare: 

Asistent social grad profesional specialist (S) în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru 

persoane Adulte cu Dizabilități – Cuveșdia – 1 post 

Nr.crt. Nume candidat Punctajul final al probei 

scrise 

Rezultatul 

(Admis/Respins) 

1 Trif Ildikó- Marta 100 puncte Admis 

 

Funcţia pentru care se organizează examen/ concurs de recrutare: 

Educator grad profesional principal (S) în cadrul Compartimentului Case de Tip Familial - Sântana 

– 6 posturi; 

Nr.crt. Nume candidat Punctajul final al probei 

scrise 

Rezultatul 

(Admis/Respins) 

1.  Bușta Victor 100 puncte Admis 
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2.  Ene Violeta-Daniela 100 puncte Admis 

3.  Korom Daniela 100 puncte Admis 

4.  Mercea Dorina 100 puncte Admis 

5.  Gencz Ioana- Claudia   95 puncte Admis 

6.  Lazar Viorica  95 puncte Admis 

 

Funcţia pentru care se organizează examen/ concurs de recrutare: 

Educator (S) în cadrul Centrului de Plasament Oituz – 1 post; 

Nr.crt. Nume candidat Punctajul final al probei 

scrise 

Rezultatul 

(Admis/Respins) 

1 Stretcu Andrei- Laurențiu 88,33 puncte Admis 

 

Funcţia pentru care se organizează examen/ concurs de recrutare: 

Educator (S) în cadrul Complexului de Servicii Sociale – Ineu – 2 posturi 

Nr.crt. Nume candidat Punctajul final al probei 

scrise 

Rezultatul 

(Admis/Respins) 

1 Brăteanu Lenuța 93,33 puncte Admis 

2 Gheorghe Mihaela- 

Simina 

93,33 puncte Admis 

 

Funcţia pentru care se organizează examen/ concurs de recrutare: 

Psiholog grad profesional practicant (S) în cadrul Compartimentului Consiliere și Sprijin pentru 

Părinți și Copii al Centrului de Consiliere și Semnalare a Situațiilor de Urgență în Domeniul 

Asistenței Sociale – 1 post; 

Nr.crt. Nume candidat Punctajul final al probei 

scrise 

Rezultatul 

(Admis/Respins) 

1 Ardelean Cristina 59,33 puncte Admis 

 

 Candidaţii  declaraţi ,,admişi’’ în urma probei scrise vor susţine proba de interviu în data de 

18.11.2019 ora 12,00 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Arad. 

 Eventualele contestații privind rezultatul la proba scrisă se pot depune la Registratura instituției, 

până în data de 18.11.2019 ora 9,00. 

 Afişat astăzi 15.11.2019, ora 9,00 la sediul instituţiei. 

 

 

                                 SECRETARUL  COMISIEI  DE CONCURS, 

                            
 


