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Afișarea rezultatului soluționării contestației la proba scrisă a concursului de recrutare 

pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante organizat în data de 04.07.2022 în cadrul 

D.G.A.S.P.C.Covasna  

 

Având în vedere prevederile art.16, art.17, art.32 alin.(2) si art.34 alin.(1) lit.b și  

alin.(2) din H.G.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcțiilor  contractuale, a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor, comunică 

următorul rezultat : 

 
Nr.

crt. 

Nr./Data înreg. 

contestației 

Postul scos la concurs  Punctaj inițial 

obținut la 

proba scrisă 

Punctaj 

obținut în 

urma 

recorectării 

lucrării 

Rezultatul final 

proba scrisă  

1. 16902/ 

05.07.2022 

Administrator I 

Centrul de 

coordonare“Székely Potsa” 

Chilieni 

19,50 25,00 Respins 

 

Afișat astăzi, 06.07.2022, ora 10,00 la sediul și pe pagina de internet al D.G.A.S.P.C. 

Covasna. 

 

În conformitate cu art.35 din H.G.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței 

de contencios administrativ, în condițiile legii. 

 

 

 Secretar comisie: Pánczél Rozália, inspector, Biroul resurse umane 
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