Nr.7229/19.03.2020
ID III-B-17

Rezultatul probei scrise (posturi vacante și temporar vacante)
la examenul/concursul de recrutare organizat în data de 19.03.2020
în cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna

Având în vedere prevederile Hotărârii 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, actualizată,
comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:
Nr.
Crt.

Numele şi
prenumele
candidatului

Posturi vacante:
1.
Csog Gyöngyi
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vásárhelyi Zsuzsánna-Ildikó
Gergely Zita
Chiriță Ramona-Loredana
Bilibok Olga
András Yvette-Timea
Luka András
Fejér László
Polgár János
Ferencz Gyula
Nyika Zsuzsánna
Luca Elena
Golasu Cătălina

Punctajul probei
scrise

Rezultatul probei scrise

72,00

ADMIS

-

ABSENT

51,00

ADMIS

51,00

ADMIS

16,00

RESPINS

29,00

RESPINS

68,00

ADMIS

15,00

RESPINS

56,00

ADMIS

0,00

RESPINS

-

ABSENT

7,00

RESPINS

22,00

RESPINS

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut:
a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;
b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere.

Candidaţii declaraţi admişi la examenul/concursul de recrutare vor susţine interviul în data
de 24.03.2020, ora 9,00 la sediul D.G.A.S.P.C. Covasna (Sf. Gheorghe, str.Presei, nr.8/A).
1.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare
de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Pánczél Rozália, inspector,
Biroul Resurse Umane.

Afişat azi, 19.03.2020
instituției.

ora 16,00 la sediul D.G.A.S.P.C. Covasna și pe pagina de internet a

Secretar comisie: Pánczél Rozália, inspector, Biroul resurse umane

Operator de date cu caracter personal nr. 5869 si 5870
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Strada Preseii nr. 8/A, judeţul Covasna
tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro

