
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: 

 

  Nr. 5603/02.03.2020  
  I.D. III-B-17 

 

 

 

Afișarea  rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție 

vacante organizat în data de 12.03.2020 

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 funcției 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. 201/11.02.2020, comunică următoarele rezultate ale 

selectării dosarelor de înscriere: 
 

Nr. 

Crt. 

Numele şi 

prenumele 

candidatului 

Funcţia publică/ Clasa / 

Gradul profesional/ Biroul/ 

unde candidează 

Rezultatul 

selecției 

dosarelor 

Motivul respingerii 

Dosarului/Observații 

1. Molnár Beáta 

Inspector/ clasa I 

/debutant/ 

Biroul de monitorizare, 

relații publice, 

coordonarea activității 

administrației publice 

locale, ONG-uri, 

incluziune socială, relații 

cu publicul, registratură 

Admis -- 

2. Incze Zita-Izabella Admis -- 

3. Dimian Mariana Admis -- 

4. Szabó Zita-Rozalia Admis -- 

5. 
Leopold Ingrid-

Beáta 
Admis -- 

6. 
Negulescu Ágota-

Aliz 
Admis -- 

7. 
Szász Szidónia-

Szende 
Admis -- 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 12.03.2020, 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, 
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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, 02.03.2020 ora 15,00 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 
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