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Nr. 18164/20.07.2022 

I.D. III-C-15 

 

Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar 

vacante organizat în data de 27.07.2022 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 

temporar 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. 1170/12.06.2022, comunică 

următoarele rezultate ale selectării dosarelor de înscriere:  

 

Nr. 

crt. 

 

Numărul de 

înregistrare atribuit 

dosarului de înscriere 

la concurs/ 

Data înregistrării 

Funcţia publică/clasa / 

gradul profesional/ 

Serviciul unde 

candidează 

Rezultatul 

selecției 

dosarelor 

 

Motivul respingerii 

dosarului/Observații 

 

1. 17955/18.07.2022 

Inspector/Clasa I/ 

Debutant 

Serviciul de evidenţă şi 

acordare beneficii sociale 

şi relaţii cu publicul 

 

Admis ----- 

 

 Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 27.07.2022, ora 9,00 la 

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

 
 

Afişat astăzi 20.07.2022 ora 12,00 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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