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COMISIA  DE CONCURS NR. 1530/B/14.11.2019 

 

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU 

la examenul de promovare organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Arad în data de 14.01.2020, ora 10,00 proba scrisă și interviul în data de 17.01.2020, ora 12:00, pentru 

ocuparea a patru funcții publice de conducere vacante 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 ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu, gradul II la Serviciul 

Resurse Umane și Salarizare 

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei de 

interviu 
Rezultatul 

(Admis/Respins) 
HĂLMĂGEAN CLAUDIA FLORINA 93,00 puncte ADMIS 

 

2. Pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu, gradul II la Serviciul de 

Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei de 

interviu 
Rezultatul 

(Admis/Respins) 
BEJINARIU DUMITRU 96,20 puncte ADMIS 

 

3. Pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu, gradul II la Serviciul 

Contabilitate 

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei de 

interviu 
Rezultatul 

(Admis/Respins) 
GAVRIȘ DORINA MARGARETA 91,00 puncte ADMIS 

 

4. Pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef Birou, gradul II la Biroul Achiziții 

Publice 

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei de 

interviu 
Rezultatul 

(Admis/Respins) 
ROȘU DIANA MARIA 95,80 puncte ADMIS 

 

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

până în data de 21.01.2020 ora 9:30. 

 Afişat astăzi 20.01.2020, ora 9:30 la sediul instituţiei. 
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