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Nr. 7119/19.03.2020 

I.D. III-B-17 

   

 
 

CENTRALIZATOR 

nominal al rezultatelor finale ale concursului de recrutare 

pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante organizat în perioada 

12.03.2020-18.03.2020 în cadrul  D.G.A.S.P.C. – Covasna 

 

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3)  din Hotărârea Guvernului nr. 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs 

comunică rezultatele finale ale concursului de recrutare: 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Funcţia publică/ Clasa / 

Gradul profesional/ 

 Biroul unde candidează 

Punctaj 

proba scrisă 

Punctaj 

interviu 

Punctaj 

final 

Rezultatul 

final 

1. Molnár Beáta 

Inspector/ clasa I /debutant/ 

Biroul de monitorizare, relații 

publice, coordonarea activității 

administrației publice locale, 

ONG-uri, incluziune socială, 

relații cu publicul, registratură 

83,33 80,00 163,33 Admis 

2. Dimian Mariana 

Inspector/ clasa I /debutant/ 

Biroul de monitorizare, relații 

publice, coordonarea activității 

administrației publice locale, 

ONG-uri, incluziune socială, 

relații cu publicul, registratură 

59,00 72,33 131,33 Respins 

3. 
Leopold Ingrid-

Beáta 

Inspector/ clasa I /debutant/ 

Biroul de monitorizare, relații 

publice, coordonarea activității 

administrației publice locale, 

ONG-uri, incluziune socială, 

relații cu publicul, registratură 

51,33 76,00 127,33 Respins 

4. Szabó Zita-Rozalia 

Inspector/ clasa I /debutant/ 

Biroul de monitorizare, relații 

publice, coordonarea activității 

administrației publice locale, 

ONG-uri, incluziune socială, 

relații cu publicul, registratură 

36,66 --- --- Respins 

5. 
Szász Szidónia- 

Szende 

Inspector/ clasa I /debutant/ 

Biroul de monitorizare, relații 

publice, coordonarea activității 

administrației publice locale, 

ONG-uri, incluziune socială, 

relații cu publicul, registratură 

18,00 --- --- Respins 
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6. Incze Zita-Izabella Nu s-a prezentat la proba scrisă 

7. 
Negulescu Ágota-

Aliz 
Nu s-a prezentat la proba scrisă 

 
 

Conform prevederilor: 

- art. 62 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare „Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice 

vacante candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru 

aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, potrivit 

prevederilor prezentei hotărâri.” 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Afişat astăzi, 19.03.2020 ora 12,00 la sediul și pe pagina de internet al  D.G.A.S.P.C. 

Covasna 

 

 

 

Secretar:   Roșca Gabriella, inspector, Biroul resurse umane. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Documentul semnat în original se 

găseşte la sediul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna 
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