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Nr. 29733/23.11.2017     

 

 

 

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare  

pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante organizat în data de 

23.11.2017 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. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Funcţia publică/ 

Gradul profesional/ 

Compartimentul/ 

Biroul  

Punctajul  

probei scrise 

Rezultatul 

probei scrise 

1. Sale-Roth Călin-Ioan 

Inspector superior 

Compartimentul 

tehnic, patrimoniu, 

achiziții publice, 

contractare servicii 

36,00 Respins 

2. Munteanu Timea 

Inspector asistent 

Biroul de evaluare 

complexă a 

persoanelor adulte cu 

handicap 

51,33 Admis 

3. Kerekes Enikő-Ildikó 

Referent asistent 

Secretariatul CPC și al 

comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu 

handicap 

33,75 Respins 

4. Bardocz Ildikó 

Inspector superior 

Compartimentul 

tehnic, patrimoniu, 

achiziții publice, 

contractare servicii 

Nu s-a prezentat 

5. Borbáth Mária-Magdolna 

Referent asistent 

Biroul de evaluare 

complexă a 

persoanelor adulte cu 

handicap 

Nu s-a prezentat 
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 Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 29.11.2017, ora 

9,00 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, Roșca Gabriella, inspector, Biroul Resurse 

Umane.   

 

 
Afişat aztăzi, 23.11.2017 ora 15,45 la sediul D.G.A.S.P.C. Covasna 

 

 

                                Secretar:   Roșca Gabriella________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentul semnat în original se 

găseşte la sediul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilulgăseşte la sediul 

Direcţiei ui Covasna 

 


