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Afişarea rezultatelor privind INTERVIUL la concursul de recrutare  

din data de 22.07.2022 

Informaţii privind interviul 

 

Data susţinerii interviului a fost stabilit în calendarul de desfășurare a concursului . 

Data desfăşurării interviului: 22.07.2022  ora  9,00. Fiecare membru din comisie a adresat întrebări candidaților. 

Întrebările şi răspunsurile au fost consemnate în fişa de interviu. Rezultatul interviului a fost afişat în data de 

22.07.2022  ora  12,00. Candidatul nemultumit poate formula contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare  de la 

data  afișării  rezultatelor cf. H.G.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul 

comisiei de soluționare a contestațiilor, Roșca Gabriella, inspector, Biroul Resurse umane. 

Nr. 

crt. 

Numărul de înregistrare 

atribuit dosarului de 

înscriere la concurs/ 

Data înregistrării 

Funcția/ Centrul pentru care 

candidează 

Punctajul 

final al probei 

interviului 

Rezultatul  

Concurs de recrutare posturi vacante: 

1. 16816/04.07.2022  
Asistent social debutant, nivel studii 

superioare Centrul de coordonare 

Sfântu Gheorghe 

100 ADMIS 

 
   

 

Afişat astăzi, 22.07.2022  ora  12,00  la sediul D.G.A.S.P.C. Covasna și pe pagina de internet a 

instituției. 
 

 

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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