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Nr.17393/27.07.2021                                                                                                                    

ID-C-III-15 

Rezultatul probei scrise 
la examenul/concursul de recrutare organizat în data de  27.07.2021 

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 

Punctajul  probei 

scrise 

Rezultatul probei scrise 

1 Irimia Elena 72,50 Admis 

2 Kadar Eva Monika 55,00 Admis 

3 Esztany Reka 95,00 Admis 

4 Nagy Aurora 45,00 Respins 

5  Mike Imola Judit  12,50 Respins 

6 Jakab Istvan 0 Respins 

7 Tanko Andrea 51,00 Admis 

8 Debreczi Ottilia 97,00 Admis 

9 Dimian Mariana  89,00 Admis 

     

 Candidaţii  declaraţi  admişi  la examenul/concursul  de recrutare vor susţine interviul în data  de 

30.07.2021, ora 9,00  la sediul D.G.A.S.P.C. Covasna (Sf. Gheorghe, str.Presei, nr.8/A). 

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 corespunzător funcţiilor contractuale, care se depune la 

secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Kozma Izabella Reka inspector,  Biroul Resurse Umane. 

  Afişat azi, 27.07.2021   ora  14,00  la sediul D.G.A.S.P.C. Covasna. 

  

                Secretar comisie: Kozma Izabella Reka , inspector, Biroul resurse umane 

 

 
 

 


