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CENTRALIZATOR  

nominal al rezultatelor concursului de recrutare 

 organizat în data de  26.02.2021 (proba scrisă)  și  03.03.2021 (proba interviu) 

în cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna   

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidaţilor 

Funcția/ Serviciul/Centrul 

pentru care candidează 

Punctaj 

proba 

scrisă 

Punctaj 

interviu 

Punctaj 

final 

Rezultatul 

final 

Posturi vacante 

1. Vitályos Szilárd-Béla 
Șofer, treapta profesională I 

Serviciul administrativ  

(aparatul propriu) 

52,00 80,00 66,00 ADMIS 

2 Esztány Réka 

Pedagog de recuperare 

Centrul de îngrijire și asistență 

pentru persoane adulte cu 

dizabilități 

 Târgu Secuiesc 

86,00 85,00 85,50 ADMIS 

3. Marti Ibolya 

Pedagog de recuperare 

Centrul de îngrijire și asistență 

pentru persoane adulte cu 

dizabilități 

 Târgu Secuiesc 

75,00 85,00 80,00 ADMIS 

4. Osváth-Nagy Géza 
Șofer, treapta profesională I 

Serviciul administrativ  

(aparatul propriu) 

29,00 --- --- RESPINS 

5. Boros Lajos 
Șofer, treapta profesională I 

Serviciul administrativ  

(aparatul propriu) 

21,00 --- --- RESPINS 

6. Dimian Mariana 

Pedagog de recuperare 

Centrul de îngrijire și asistență 

pentru persoane adulte cu 

dizabilități 

 Târgu Secuiesc 

42,00 --- --- RESPINS 

           
Afişat astăzi, 05.03.2021  ora  08,30  la sediul D.G.A.S.P.C. Covasna și pe pagina de internet a 

instituției. 
 

Secretar comisie:   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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