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Nr      8160 / 28.03.2022 

Id III-C-15 

Rezultatul probei scrise 

la examenul/concursul de recrutare organizat în data de  28.03.2022 

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. 

(Numele şi prenumele ) 

Nr inregistrare dosar 

Punctajul  probei 

scrise 

Rezultatul probei scrise 

1. 7412/18.03.2022 20 RESPINS 

2. 7124/15.03.2022 37.5 RESPINS 

3. 7010/14.03.2022 50 ADMIS 

4. 7399/18.03.2022 12 RESPINS 

5. 7373/17.03.2022 Neprezentat RESPINS 

6. 7309/17.03.2022 50.5 ADMIS 

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

de 31.03.2022, 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. 

 

Afişat azi, 28.03.2022   ora  14,00  la sediul D.G.A.S.P.C. Covasna si pe site-ul institutiei. 

 

 

Secretar comisie: Mester Alexandru  , consilier Resurse Umane 

 

 
 

Documentul semnat în original se 

găseşte la sediul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna 
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