
 

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

 

Nr.9220/06.04.2022 

ID III-C-15 

 

 

Rezultatul probei scrise (posturi vacante) 
la examenul/concursul de recrutare organizat în data de  06.04.2022  

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. 

 

Nr.înregistrare atribuit dosarului de 

înscriere la concurs/Data înregistrării  

Punctajul  

probei scrise 

Rezultatul probei scrise 

Posturi vacante: 

1. 7172/16.03.2022 21,83 RESPINS 

2. 7429/18.03.2022 50,00 ADMIS 

3. 7840/24.03.2022 7,00 RESPINS 

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

de 11.04.2022, 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 sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, care se depune 

la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Pánczél Rozália, inspector,  Biroul Resurse Umane. 

 

Afişat azi, 06.04.2022   ora  14,00  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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