Nr.23794/13.10.2021
I.D. III-C-15

Rezultatele finale ale concursului de recrutare
pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante organizat în perioada
07.10.2021-12.10.2021 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.

Numărul de
înregistrare atribuit
dosarului de înscriere
la concurs/
Data înregistrării

Funcţia publică/clasa
/gradul profesional/
Serviciul unde
candidează

Punctaj
proba
scrisă

Punctaj
proba scrisă
ca urmare a
contestației
formulate

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

21054/14.09.2021

84,00

-

85,00

169,00

Admis

2.

21078/14.09.2021

53,67

54,83

85,00

139,83

Respins

3.

21479/17.09.2021

43,67

-

-

-

Respins

4.

21338/16.09.2021

5.

21858/22.09.2021

6.

21861/22.09.2021

Nu s-a prezentat la proba scrisă

7.

21883/22.09.2021

Nu s-a prezentat la proba scrisă

Inspector/clasa I/
debutant
Serviciul de evidență
și acordare beneficii
sociale și relații cu
publicul

Nu s-a prezentat la proba scrisă
Nu s-a prezentat la proba scrisă

Conform prevederilor art. 62 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 „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, 13.10.2021 ora 13,00 la sediul și pe pagina de internet al D.G.A.S.P.C.
Covasna
Secretar: Roșca Gabriella, inspector, Biroul resurse umane.
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Documentul semnat în original se
găseşte la sediul Direcţiei
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, informațiile referitoare la datele cu
caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor
persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit expeditorului.

