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Operator de date cu caracter personal nr. 5869 şi 5870                                                                       
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Strada Presei nr. 8/A, judeţul Covasna                                                                   

tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro 

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. 

 

Nr.11890/20.05.2021 

ID.III-C-15 

 

CENTRALIZATOR 

nominal al rezultatelor concursului/examenului de recrutare 

organizat în data de  13.05.2021 ( proba scrisă ) și  18.05.2021 ( proba interviu ) 
în cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna 

 

 

              Posturi vacante: 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele candidaţilor Funcția/ Centrul 

pentru care candidează 

Punctaj 

proba 

scrisă 

Punctaj 

interviu 

Punctaj 

final 

Rezultatul 

final 

1. Okos Sándor Șofer,treapta prof.I 

Serviciul administrativ 
52,00 90,00 71,00 ADMIS 

2. Nagy Aurora Șofer,treapta prof.I 

Serviciul administrativ 
56,00 75,00 65,50 RESPINS 

3. Fekete Timea-Katalin Logoped 

Centrul de recuperare pentru copilul cu 

handicap Sfântu Gheorghe 

51,00 80,00 65,50 ADMIS 

4. Zonda Zsuzsánna Educator 

Casa familială Lunga 
55,00 75,00 65,00 ADMIS 

5. Kocsis Klára Educator 

Casa familială Lunga 
55,00 70,00 62,50 ADMIS 

6. Boros Lajos Șofer,treapta prof.I 

Serviciul administrativ 
17,00 - - RESPINS 

7. Suciu Hortenzia Logoped 

Centrul de recuperare pentru copilul cu 

handicap Sfântu Gheorghe 

16,50 - - RESPINS 

8. Sas Călin Șofer,treapta prof.I 

Serviciul administrativ 
6,00 - - RESPINS 

9. Márk Csaba Șofer,treapta prof.I 

Serviciul administrativ 
3,00 - - RESPINS 

10. Osváth-Nagy Géza Șofer,treapta prof.I 

Serviciul administrativ 
Nu s-a prezentat 

11. Keresztes Csilla-Hajnal Educator 

Casa familială Lunga 
Nu s-a prezentat 

 

Conform prevederilor art. 30 alin.(4) din .H.G.286/2011 (actualizată) se consideră admis la concursul pentru ocuparea 

unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat 

pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. 

 

Afișat aztăzi : 20.05.2021 ,  ora:8,00  la sediul D.G.A.S.P.C. Covasna, și pe pagina de internet a instituției. 

 

     Secretar comisie:Pánczél Rozália,inspector,Biroul resurse umane   
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