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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. 

 

 

 
Nr.12315/25.05.2021 

I.D. III-C-15 

     

 

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare  

pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante  

organizat în data de 25.05.2021 

 în cadrul  D.G.A.S.P.C. - Covasna 

 

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) și art. 62 alin. (3)  din Hotărârea Guvernului nr. 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele 

rezultate ale probei scrise: 

 

Nr. 

Crt. 

Numărul de înregistrare 

atribuit dosarului de 

înscriere la concurs/Data 

înregistrării 

Funcţia 

publică/Clasa/Gradul 

profesional/ 

Serviciul unde 

candidează 

Puncatajul  

probei scrise 

Rezultatul 

probei scrise 

1. 11057/12.05.2021 
Inspector/clasa I/superior 

 Serviciul de evidență și 

acordare beneficii sociale 

și relații cu publicul 

81,00 ADMIS 

2. 
11164/12.05.2021 

 
0,00 

RESPINS 
candidata a predat 

lucrarea fără să scrie 

nimic, a dat declarație 

că nu cunoaște 

subiectele și dorește să 

plece 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 25.05.2021 ora 15,30 la sediul 

D.G.A.S.P.C. Covasna, Sf. Gheorghe. 

 Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 

de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 

nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Panczel Rozalia, inspector, Biroul Resurse Umane.   

 

Afişat aztăzi, 25.05.2021 ora 13,00 la sediul și pe pagina de internet al D.G.A.S.P.C. Covasna. 

Secretar:   Pánczél Rozália, 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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