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Nr.24054/26.10.2020  

Ind.dos. III.B.17 

     

Afișarea  rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut 

organizat în data de  03.11.2020 

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 

examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, comisia de examen 

numită prin Dispoziția Directorului D.G.A.S.P.C. Covasna nr. 1565/05.10.2020, modificată prin 

Dispoziția nr.1607/19.10.2020 comunică următoarele rezultate ale selectării dosarelor de înscriere: 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Funcţia publică/ 

Compartimentul/Serviciul 

Rezultatul 

selecției 

dosarelor 

Motivul 

respingerii 

dosarului 

1. Petrea Júlia 

Inspector  

Biroul de monitorizare, relații 

publice, coordonarea 

activității administrației 

publice locale, ONG-uri, 

incluziune socială, relații cu 

publicul, registratură 

Admis -- 

2. Fejér Ana-Maria 

Inspector 

Serviciul de evidență și 

acordare beneficii sociale și 

relații cu publicul 

Admis -- 

3. Domokos Ágnes-Mária 

Inspector 

Serviciul de evidență și 

acordare beneficii sociale și 

relații cu publicul 

Admis -- 

4. Dániel Melinda 

Inspector 

Serviciul de evidență și 

acordare beneficii sociale și 

relații cu publicul 

Admis -- 
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 Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 03.11.2020 ora 9,00 la sediul 

D.G.A.S.P.C. Covasna, Sf. Gheorghe. 

 

Afişat astăzi, 26.10.2020  ora 15,00 la sediul D.G.A.S.P.C. Covasna 

Secretar comisie: Pánczél Rozália, inspector, Biroul resurse umane 
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