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COMISIA  DE CONCURS NR. 1611/B/16.12.2019 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE 

la examenul/concursul organizat de D.G.A.S.P.C. Arad în data de 19.12.2019, proba scrisă, ora 

13:00, iar în data de 23.12.2019, ora 12:00, proba de interviu, 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. 1611/B/16.12.2019, comunică următoarele rezultate obținute de către 

candidați la proba scrisă. 

 

 

Funcţia pentru care se organizează examen/ concurs de recrutare: 

Logoped grad profesional principal (S) în cadrul Centrului de Asistență și Consiliere pentru 

Persoane TSA – 1 post 

Nr.crt. Nume candidat Punctajul final 

al probei scrise 

Rezultatul 

(Admis/Respins) 

1 EREMIA LUCIA  100 puncte Admis 

 

Funcţia pentru care se organizează examen/ concurs de recrutare: 

Educator grad profesional debutant (S) în cadrul Centrului Maternal – 1 post 

Nr.crt. Nume candidat Punctajul final  

al probei scrise 

Rezultatul 

(Admis/Respins) 

1 RAEȚCHI CLAUDIA – ANA  75 puncte Admis 

2 ȘERBAN RADA – MARIA 45 puncte Respins 

 

Funcţia pentru care se organizează examen/ concurs de recrutare: 

Educator grad profesional principal (S) în cadrul Centrului de Terapie și Recuperare pentru 

Copii – Ghiocelul – 1 post 

Nr.crt. Nume candidat Punctajul final  

al probei scrise 

Rezultatul 

(Admis/Respins) 

1 MOLOCI ELENA – EUGENIA  75 puncte Admis 

2 VOICA TANIA 45 puncte Respins 

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 

mailto:secretariat@dgaspc-arad.ro
http://www.dgaspc-arad.ro/
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Funcţia pentru care se organizează examen/ concurs de recrutare: 

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

Lipova – 4 posturi 

Nr.crt. Nume candidat Punctajul final  

al probei scrise 

Rezultatul 

(Admis/Respins) 

1 CIOBANU CORINA – 

DANIELA 

 93 puncte Admis 

2 LELA DORICA-AURIȚA 91 puncte Admis 

3 LUNGU RODICA 95 puncte Admis 

4 MAIER LOREDANA – ALINA 91 puncte Admis 

 

Funcţia pentru care se organizează examen/ concurs de recrutare: 

Educator grad profesional principal (S) în cadrul Centrul de Recuperare pentru Copii – Lipova – 

1 post 

Nr.crt. Nume candidat Punctajul final 

al probei scrise 

Rezultatul 

(Admis/Respins) 

1 COSTE FLORINA  98 puncte Admis 

 

Funcţia pentru care se organizează examen/ concurs de recrutare: 

Educator grad profesional principal (S) în cadrul Locuinței Protejate pentru Victimele Violenței 

Domestice ”Mara” – 2 posturi 

Nr.crt. Nume candidat Punctajul final  

al probei scrise 

Rezultatul 

(Admis/Respins) 

1 CABA ADINA – SIMONA  80 puncte Admis 

2 NIGNEA ANCUȚA MARIA 96 puncte Admis 

 

Funcţia pentru care se organizează examen/ concurs de recrutare: 

Educator 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 BULBOACĂ STELIAN - 

VASILE 

 96 puncte Admis 

 

Funcţia pentru care se organizează examen/ concurs de recrutare: 

Educator grad profesional principal (S) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități – Pecica – 1 post 

Nr.crt. Nume candidat Punctajul final 

al probei scrise 

Rezultatul 

(Admis/Respins) 

1 TODOR DANIELA  70 puncte Admis 
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Funcţia pentru care se organizează examen/ concurs de recrutare: 

Educator grad profesional principal (S) în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru 

persoane Adulte cu Dizabilități – Petriș – 1 post 

Nr.crt. Nume candidat Punctajul final  

al probei scrise 

Rezultatul 

(Admis/Respins) 

1 SLEF TEODORA – GABRIELA  98 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 HUZSVAR GABRIELA  89 puncte Admis 

 

Funcţia pentru care se organizează examen/ concurs de recrutare: 

Asistent social grad profesional principal (S) în cadrul Compartimentului Case de Tip Familial - 

Sântana – 1 post 

Nr.crt. Nume candidat Punctajul final  

al probei scrise 

Rezultatul 

(Admis/Respins) 

1 MERCEA CORNELIA – 

MARIA 

 100 puncte Admis 

 

Funcţia pentru care se organizează examen/ concurs de recrutare: 

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

pentru persoane Adulte cu Dizabilități – Petriș – 1 post 

Nr.crt. Nume candidat Punctajul final  

al probei scrise 

Rezultatul 

(Admis/Respins) 

1 CĂTANĂ IOAN – EMIL  98 puncte Admis 

 

Funcţia pentru care se organizează examen/ concurs de recrutare: 

Asistent social grad profesional debutant (S) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități – Pecica – 1 post 

Nr.crt. Nume candidat Punctajul final  

al probei scrise 

Rezultatul 

(Admis/Respins) 

1 MUNTEAN KARINA – 

FLORINA 

 78 puncte Admis 

 

Funcţia pentru care se organizează examen/ concurs de recrutare: 

Asistent social grad profesional debutant (S) în cadrul Compartimentului Case de Tip Familial - 

Sântana – 1 post 

Nr.crt. Nume candidat Punctajul final  

al probei scrise 

Rezultatul 

(Admis/Respins) 

1 IGREȚ CARMEN – DANIELA  95 puncte Admis 
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 Candidaţii  declaraţi ”admişi” în urma probei scrise vor susţine proba de interviu în data de 

23.12.2019 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 23.12.2019 ora 9:00 

 Afişat astăzi 20.12.2019, ora 9:00 la sediul instituţiei. 

 

 

                                 SECRETARUL  COMISIEI  DE CONCURS, 

                            
 


