Nr. 271/09.01.2020
I.D. III-B-17

Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere
la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante
organizat în data de 16.01.2020
în cadrul D.G.A.S.P.C. – Covasna
Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în urma selecției
dosarelor depuse de candidați la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor
publice de execuție vacante din cadrul D.G.A.S.P.C.- Covasna, comisia de concurs
numită prin Dispoziția Directorului D.G.A.S.P.C. Covasna nr. 1702/06.12.2019,
comunică următoarele rezultate ale selectării dosarelor de înscriere:

Nr.
Crt.

Numele şi
prenumele
candidatului

1.
2.

Funcţia publică/ Clasa /
Gradul profesional/
Biroul/Compartimentul/
unde candidează

Rezultatul
selecției
dosarelor

Motivul respingerii
Dosarului/Observații

Dávid Elöd

Admis

--

Karoly Andreea
Ildiko

Admis

--

Respins

Nu îndeplinește
condițiile de studii
necesare în vederea
ocupării funcției publice.

Respins

Nu îndeplinește
condițiile de studii
necesare în vederea
ocupării funcției publice.

Admis

-

Respins

Nu îndeplinește
condițiile de studii
necesare în vederea
ocupării funcției publice.

3.

Beder Ana-Maria

4.

Moișanu LuminițaAdriana

5.

Fábián Enikő
Katalin

Inspector/ clasa I /debutant/
Biroul de proiecte,
programe, strategii,
managementul calității
serviciilor, acreditare,
licențiere, proceduri de lucru

6.

Jakab Hilda

7.

Böjte IbolyaBrigitta

Admis

-

8.

Alexandru Mariana

Admis

-

9.

Ciobanu OvidiuMarius

Admis

-

Admis

Cu condiția completării
dosarului de concurs, cu
certificatul de integritate
comportamentală cel
târziu pînă la data și ora
organizării interviului.

10.

Stancu Laura

Operator de date cu caracter personal nr. 5869 şi 5870
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, judeţul Covasna
tel./fax: +40 267 314 660, e-mail:

Mathe Zsolt

11.
12.

Márkos RitaBernadett

13.

Pál Kincső

14.

Papucs Emőke

15.

Berde Éva

16.

Koréh GabrielaÁgnes

17.

András YvetteTimea

18.

Kovács OttiliaEnikő

19.

Szőcs Erika



Consilier juridic/ clasa I
/debutant/
Compartimentul pentru
sprijinirea victimelor
infracțiunilor

Inspector/ clasa I /principal/
Compartimentul pentru
sprijinirea victimelor
infracțiunilor
Inspector/ clasa I /debutant/
Compartimentul asistență
persoane vârstnice,
management de caz și
monitorizare servicii sociale
acordate persoanelor adulte
și persoanelor cu dizabilități,
prevenirea marginalizării
sociale

Admis

-

Admis

-

Admis

-

Admis

-

Admis

-

Admis

-

Admis

-

Admis

-

Admis

-

Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 16.01.2020, 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 selecției dosarelor, 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 astăzi, 09.01.2020 ora 11,00 la sediul și pe pagina de internet al
D.G.A.S.P.C. Covasna.
Secretar comisie: Roșca Gabriella, inspector, Biroul resurse umane.

Documentul semnat în original se
găseşte la sediul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna

Operator de date cu caracter personal nr.5869, 5870
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, judeţul Covasna
monitorizare@protectiasociala.ro

