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III-C-15 

 

 

CENTRALIZATOR 

nominal al rezultatelor concursului/examenului de recrutare 

organizat în data de  28.03.2022 ( proba scrisă ) și  31.03.2022 ( proba interviu ) 

în cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna   

 
Nr. 

crt 

Nr de inregistrare 

cerere inscriere 

candidat 

Functia/ Centrul 

pentru care candidează 

Punctaj 

proba 

scrisă 

Punctaj 

interviu 

Punctaj 

final 

Rezultatul 

final 

1. 7412/18.03.2022 Educator,  nivel studii medii/postliceale la 

Centgrul de primire in regim de urgenta 

„Print si cersetor” Sf Gheorghe  
20 - - RESPINS 

2. 7124/15.03.2022 Kinetoterapeut  nivel studii superioare la 

Centrul de recuperare pentru copilul cu 

handicap Sf Gheorghe 

37.5 - - RESPINS 

3. 7010/14.03.2022 Kinetoterapeut  nivel studii superioare la 

Centrul de recuperare pentru copilul cu 

handicap Sf Gheorghe 

50 80 65 ADMIS 

4. 7399/18.03.2022 Kinetoterapeut  nivel studii superioare la 

Centrul de recuperare pentru copilul cu 

handicap Sf Gheorghe 

12 - - RESPINS 

5. 7373/17.03.2022 Asistent medical,  nivel studii 

medii/postliceale la Centrul de 

Coordonare ‚Szekely Potsa’ Chilieni 

Nu s-a 

prezentat 
- - RESPINS 

6. 7309/17.03.2022 Asistent medical,  nivel studii 

medii/postliceale la Centrul de 

Coordonare ‚Szekely Potsa’ Chilieni 

50.5 80 65.25 ADMIS 

 

Afișat astăzi : 04.04.2022 ,  ora:12,00  la sediul D.G.A.S.P.C. Covasna, și pe pagina de 

internet a instituției. 

 
Secretar comisie: Mester Alexandru, consilier, Biroul resurse umane 
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