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COMISIA DE EVALUARE A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE PRIVIND OCUPAREA 

POSTURILOR VACANTE FĂRĂ CONCURS NR. 86/B/28.01.2021 

 

 

REZULTATUL 

SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE  

privind ocuparea fără concurs  a funcției în regim contractual de execuţie vacante,  

 

 

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

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Păuliș – 1 post temporar vacant; 

 Psiholog grad profesional practicant (S) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități – Păuliș – 1 post temporar vacant;  

 Asistent social grad profesional principal (S) în cadrul Centrului de Criză – 1 post temporar 

vacant; 

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

Persoane Adulte cu Dizabilități – Petriș – 1 post; 

 Administrator (M) în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități – Petriș – 1 post; 

 

Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 55/2020, comisia de evaluare constituită 

conform Dispoziției directorului general nr. 86/B/28.01.2021, comunică următoarele rezultate ale 

selecţiei dosarelor de înscriere: 

  

 Pentru funcţia în regim contractual de execuţie temporar vacantă de Asistent social grad 

profesional principal (S) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilități – Păuliș 

Nr. dosar de înscriere* Rezultatul selecţiei dosarelor
 

Admis/ Respins 

Motivul respingerii 

dosarului 

4833/08.02.2021** Admis - 

4813/08.02.2021 Respins 
Lipsă aviz psihologic 

Lipă certificat de integritate 

4851/08.02.2021** Admis - 

 

 Pentru funcţia în regim contractual de execuţie temporar vacantă de Psiholog grad profesional 

practicant (S) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități – Păuliș 

Nr. dosar de înscriere Rezultatul selecţiei dosarelor
 

Admis/ Respins 

Motivul respingerii 

dosarului 

Nu s-a depus niciun dosar. - - 
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 Pentru funcţia în regim contractual de execuţie temporar vacantă de Asistent social grad 

profesional principal (S) în cadrul Centrului de Criză 

Nr. dosar de înscriere* Rezultatul selecţiei dosarelor
 

Admis/ Respins 

Motivul respingerii 

dosarului 

5036/09.02.2021 Respins 

Nu face dovada vechimii în 

specialitate, cu carnet de 

muncă/adeverință de vechime  

 

 Pentru funcţia în regim contractual de execuţie vacantă de Educator grad profesional principal 

(S) în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – 

Petriș 

Nr. dosar de înscriere* Rezultatul selecţiei dosarelor
 

Admis/ Respins 

Motivul respingerii 

dosarului 

4279/03.02.2021 Admis - 

 

 Pentru funcţia în regim contractual de execuţie vacantă de Administrator (M) în cadrul 

Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Petriș; 

Nr. dosar de înscriere* Rezultatul selecţiei dosarelor
 

Admis/ Respins 

Motivul respingerii 

dosarului 

Nu s-a depus niciun dosar - - 

 
*În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice 

numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al 

dosarului de înscriere. 

 

**Pentru postul de asistent social grad profesional principal (S) la Centrul de Îngrijire și Asistență 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Păuliș, interviul va avea loc în data de 15.02.2021, ora 11:00, la 

sediul DGASPC Arad, str. 1 Decembrie 1918 nr. 14. 

 Afişat astăzi 10.02.2021. ora 14:30 la sediul instituţiei și pe site. 

 

 

 

                                 SECRETARUL  COMISIEI  DE CONCURS,                          

  


