Nr.3556/12.02.2021
ID: III-C-15
REZULTATELE CONTESTAȚIEI LA SELECȚIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE
RECRUTARE ORGANIZAT ÎN PERIOADA 15.02.2021-18.02.2021 PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI
CONTRACTUALE DE LOGOPED LA CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPII CU HANDICAP
SFÂNTU GHEORGHE

În urma contestației depuse la Direcția Generală de Asistență Socială și protecția Copilului
Covasna înreg.sub nr.3494/11.02.2021, ora 11,45 de către candidata Țigîrlaș Simona, comisia de
soluționare a contestațiilor constituită în baza Dispoziției nr.385/11.02.2021 s-a întrunit și a verificat
îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs și a decis
următoarele :
Având în vedere prevederile art.34 (1) lit.a din Hotărârea Guvernului nr.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
respinge contestația formulată și comunică următorul rezultat:
Nr.
crt.

Nr./Data
înreg.
contestației

Numele și prenumele

Funcția/Compartimentul
pentru care candidează

Rezultatul soluționării contestației
la selecția dosarelor de concurs

Logoped
RESPINS
Centrul de recuperare pentru
copilul cu handicap Sfântu
Gheorghe
Afișat în data de 12.02.2021 Ora: 9,00 la sediul D.G.A.S.P.C. Covasna precum și pe pagina de internet a instituției.

1.

3494/
11.02.2021

Țigîrlaș Simona

În conformitate cu at.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

Operator de date cu caracter personal nr. 5869 şi 5870
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Strada Presei nr. 8/A, judeţul Covasna
tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, informațiile referitoare la datele cu caracter personal
cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l
primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit expeditorului.

