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COMISIA DE CONCURS NR. 1530/B/14.11.2019

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

la examenul/concursul organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad în data de
17.12.2019, ora 10,00 proba scrisă și interviul în data de 17.12.2019 ora 15:00 pentru promovare în grad profesional

imediat superior celui detinut pentru funcționarii publici din cadrul direcției

Având în vedere prevederile art. 59 alin (2) și art. 61 alin. (4) din H.G. nr. 611 din 4 iunie 2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și
completările ulterioare, comisia de concurs constituită conform Dispoziției directorului general nr.
1530/B/14.11.2019, comunică următoarele rezultate obținute de către candidați la proba de interviu.

1. Pentru funcționarii publici numiți în funcția publica de executie de inspector clasa I grad profesional asistent
care promovează în grad profesional PRINCIPAL.

Numele și prenumele candidatului Punctajul final al probei de
interviu

Rezultatul
(Admis/Respins)

1. BOCȘA DELIA ANCUȚA 94,00 puncte ADMIS
2. LAZĂR AMANDA VALENTINA 94,67 puncte ADMIS
3. ILIE DELIA CERATELA 91,67 puncte ADMIS
4. OANĂ VALENTINA SILVIA 93,00 puncte ADMIS

2. Pentru funcționarii publici numiți în funcția publica de executie de inspector clasa I grad profesional
principal care promovează în grad profesional SUPERIOR

Numele și prenumele candidatului Punctajul final al probei
scrise

Rezultatul
(Admis/Respins)

5. DRAI ADRIANA FLORENTINA 96,00 puncte ADMIS
6. KOVACS LAURA 97,00 puncte ADMIS
7. PAVICSITS DANIELA LILIANA 97,33 puncte ADMIS
8. CHIU ADINA LILIANA 97,00 puncte ADMIS
9. TIRITEU CĂTĂLIN FLORIN 98,67 puncte ADMIS

 Proba de interviu s-a desfășurat cu respectarea prevederilor art. 56 alin. (3) din H.G. nr. 611 din 4 iunie
2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare.

 Eventualele contestații privind rezultatul la proba de interviu se pot depune la Registratura instituției, până
în data de 20.12.2019 ora 14:00.

 Afişat astăzi 19.12.2019, ora 14:00 la sediul instituţiei.
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