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Nr.17133/22.07.2021 

III.C.15  

 

Afișarea rezultatului probei scrise în urma contestației  

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante organizat în data 

de 20.07.2021  în cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna   

 

Având în vedere prevederile art. 33 și art. 34 alin. (1) lit. b și alin. (2) din Hotărârea 

Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare a 

contestațiilor, comunică următoarele rezultate ale contestației candidaților la proba 

scrisă: 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Funcția/Serviciul/ 

Casa familială pentru 

care candidează 

Punctajul  

probei 

scrise 

ca urmare a 

recorectării 

lucrării 

Rezultatul 

probei 

scrise 

Observații 

1. 
Burcuș Andreea-

Claudia 

Educator, nivel studii 

medii/postliceale 

Casa familială nr. 2 

Întorsura Buzăului 

36,50 Respins --- 

2. 
Tohănean Alexandra 

Ioana 

Educator, nivel studii 

superioare 

Casa familială nr. 2 

Întorsura Buzăului  

39,60 Respins --- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
În conformitate cu prevederile art. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare, candidații nemulţumiți de modul de soluţionare a contestaţiilor se pot adresa 

instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 
 

Afişat astăzi, 22.07.2021 ora 12,00 la sediul și pe pagina de internet al D.G.A.S.P.C. Covasna. 

 

Secretar:   Roșca Gabriella, inspector, Biroul resurse umane. 

          
Documentul semnat în original se 

găseşte la sediul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna 
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