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COMISIA  DE CONCURS NR. 1455/B/04.11.2019 

 

REZULTATUL 

SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE  

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

10.12.2019, ora 10,00 proba scrisă, în vederea ocupării a patru funcţii publice de execuţie vacante din 

cadrul direcției 

 
Având în vedere prevederile art.50 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de concurs 

constituită conform Dispoziției directorului general nr. 1455/B/04.11.2019, comunică următoarele rezultate ale 

selecţiei dosarelor de înscriere: 

  

1. Pentru funcţia publică execuţie vacantă de inspector clasa I grad profesional debutant în cadrul 

Serviciului Strategii, Proiecte, Monitorizare, Relații ONG -1 post  

 Numele şi prenumele 

candidatului 

Rezultatul selecţiei dosarelor
 

Admis/ Respins 

Motivul respingerii dosarului 

Dănilă Cosmin- Cristian Admis - 

 

2. Pentru funcţia publică execuţie vacantă de inspector clasa I grad profesional superior în cadrul Serviciului 

Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului și al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap-1 post 

 Numele şi prenumele 

candidatului 

Rezultatul selecţiei dosarelor
 

Admis/ Respins 

Motivul respingerii dosarului 

Gîrd Daniela- Aida Admis - 

 

3. Pentru funcţia publică execuţie vacantă de inspector clasa I grad profesional debutant în cadrul 

Serviciului Evidență și Plată Prestații Sociale-1 post 

 Numele şi prenumele 

candidatului 

Rezultatul selecţiei dosarelor
 

Admis/ Respins 

Motivul respingerii dosarului 

Năroi Oana Florina Admis - 

 

4. Pentru funcţia publică execuţie vacantă de inspector clasa I grad profesional asistent în cadrul 

Compartimentului Abuz, Neglijare și Violența în Familie al Serviciului Intervenție în Regim de Urgență, 

Situații de Abuz, Neglijare și Violență Domestică-1 post 

Nu s-a depus nici un dosar de concurs. 

 

 Candidaţii  declaraţi ,,admişi’’ în urma selecţiei dosarelor vor susţine proba scrisă în data de 10.12.2019 

ora 10
00

 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad. 

 Eventualele contestații privind rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune la Registratura instituției, până 

în data de 28.11.2019 ora 14
00

. 

 Afişat astăzi 27.11.2019 ora 14
00

 la sediul instituţiei. 
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