
 

 

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. Operator de date cu caracter personal nr. 5869 şi 5870                                                                       
 

 

Nr.31721/22.12.2022 

ID.III-C-15 

 

CENTRALIZATOR 

 
nominal al rezultatelor concursului/examenului de recrutare 

organizat în data de  15.12.2022 ( proba scrisă ) și  20.12.2022 ( 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 

interviu 

Punctaj 

final 

Rezultatul 

final 

1. 29441/24.11.2022 Asistent social principal 

Centrul de zi pentru 

consiliere si sprijin pentru 

părinți și copii Sf.Gheorghe 

94,00 95,00 94,50 ADMIS 

2. 30455/07.12.2022 Psiholog practicant 

Centrul de zi pentru 

consiliere si sprijin pentru 

părinți și copii Sf.Gheorghe 

93,70 95,00 94,35 ADMIS 

3. 29805/28.11.2022 Educator M/PL 

Centrul de primire în 

regim de urgență „Prinț și 

cerșetor”Sf.Gheorghe 

82,00 95,00 88,50 ADMIS 

4. 30415/07.12.2022 Administrator I 
Centrul de coordonare 

 „Székely- Potsa” Chilieni 

34,66 - - RESPINS 

5. 30267/06.12.2022 Inspector de specialitate  

Centrul de primire în 

regim de urgență „Prinț și 

cerșetor”Sf.Gheorghe 

23,50 - - RESPINS 

6. 30128/05.12.2022 Educator M/PL 

Casa familială nr.3  

Tg.Secuiesc 
 

19,00 - - RESPINS 

7. 30173/05.12.2022 Educator M/PL 

Centrul de primire în 

regim de urgență „Prinț și 

cerșetor”Sf.Gheorghe 

17,00 - - RESPINS 

mailto:monitorizare@protectiasociala.ro


 

Operator de date cu caracter personal nr. 5869 şi 5870                                                                       
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Strada Presei nr. 8/A, judeţul Covasna                                                               pag:2 

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. 

 

 

 

2 

8. 30127/05.12.2022 Educator M/PL 

Casa familială nr.3  

Tg.Secuiesc 
 

16,00 - - RESPINS 

Afișat aztăzi : 22.12.2022 ,  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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