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CENTRALIZATOR 
nominal al rezultatelor concursului/examenului de recrutare 

organizat în data de  04.07.2022 ( proba scrisă ) și  07.07.2022 ( proba interviu ) 

în cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna 

 

 

 

Posturi vacante: 
Nr. 

crt. 

Nr.înregistrare atribuit dosarului 

de înscriere la concurs/Data 

înregistrării 

Funcția/ Centrul 

pentru care candidează 

Punctaj 

proba 

scrisă 

Punctaj 

obținut în 

urma 

contestației 

la proba 

scrisă 

Punctaj 

interviu 

Punctaj 

final 

Rezultatul 

final 

1. 15457/16.06.2022 Educator M/PL 

Centrul de reabilitare 

a copiilor cu 

handicap “Székely 

Potsa”:Centru de 

reabilitare Chilieni 

74,00 - 70,00 72,00 ADMIS 

2. 15851/22.06.2022 Educator M/PL 

Centrul de reabilitare 

pentru copii cu 

tulburări din spectrul 

autist/deficiențe 

senzoriale Sfântu 

Gheorghe 

51,00 - 60,00 55,00 ADMIS 

3. 16062/24.06.2022 Administrator I 

Centrul de 

coordonare „Szekely- 

Potsa” Chilieni 

19,50 25,00 - - RESPINS 

4. 15924/22.06.2022 Educator M/PL 

Casa familială nr.3 

Târgu Secuiesc 

15,00 - - - RESPINS 
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5. 15565/17.06.2022 Educator M/PL 

Centrul de reabilitare 

a copiilor cu 

handicap “Székely 

Potsa”:Centru de 

reabilitare Chilieni 

14,00 - - - RESPINS 

6. 15441/16.06.2022 Administrator I 

Centrul de 

coordonare „Szekely- 

Potsa” Chilieni 

9,72 - - - RESPINS 

Afișat aztăzi : 11.07.2022 ,  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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