Nr.24857/31.10.2018
III.B 17
ANEXA Nr. 1

Afişarea rezultatelor privind SELECŢIA DOSARELOR la concursul de recrutare
din data de 05.11.2018 (proba scrisă) și 08.11.2018 (proba interviu)
Concurs de recrutare:
Posturi vacante
a) la Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe
- 1 post de psiholog stagiar, nivel studii superioare,
- 1 post de asistent medical (BFT), nivel studii medii/postliceale,
- 1 post de kinetoterapeut, nivel studii superioare,
- 1 post de psihopedagog, nivel studii superioare,
- 1 post de logoped, nivel studii superioare,
- 1 post de asistent social debutant, nivel studii superioare,
- 1 post de asistent medical, nivel studii medii/postliceale,
- 1 post de masor, nivel studii medii,
- 1 post de educator, nivel studii medii/postliceale;
b) la Centrul de reabilitare a copiilor cu handicap ”Székely-Potsa” Chilieni:
- 1 post de educator, nivel studii medii/postliceale;
c) la Compartimentul de internare în regim de urgenţă, telefonul pentru cazuri de urgenţă. Violenţa
domestică:
- 1 post de psiholog stagiar, nivel studii superioare.
Posturi temporar vacante
1 post de psiholog practicant, nivel studii superioare, la Centrul de plasament “Borosnyay
Kamilla” Târgu Secuiesc;
-

1 post de psiholog practicant, nivel studii superioare, la Centrul de reabilitare a copiilor cu
handicap"Székely-Potsa" Chilieni;

-

1 post de psihopedagog, nivel studii superioare, la Centrul de reabilitare Târgu Secuiesc;
1 post de administrator I, nivel studii medii, la Centrul de coordonare Sfântu Gheorghe.

Informaţii privind selectarea dosarelor
Data selecţiei dosarelor: 30.10.2018 . Rezultatul selecţiei se afişează în data de 31.10.2018 ora 8,00.
Posturi vacante :
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele
candidatului

1.

Kőmives Tünde

2.

Duka-Sovárd Csilla

3.

Péter Erzsébet

Functia/compartimentul pentru care
candideaza

Rezultatul
selecţiei
dosarelor 3)

Motivul
respingerii
dosarului 4)

kinetoterapeut
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap
Sfântu Gheorghe
logoped
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap
Sfântu Gheorghe
asistent social debutant
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap
Sfântu Gheorghe

ADMIS

-

ADMIS

-

ADMIS

-
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4.

Bedőházi Robert

5.

Kosztándi Teréz

6.

Kónya Andrea-Ildikó

7.

Mátis Ágota-Emilia

8.

Doczi Szende

9.

Kisgyörgy Mária-Magdolna

10.

Jakabfi Julia

11.

Gânga Alina-Gina

12.

Farkas Barna

13.

Kisgyörgy Dávid

14.

Sporea Camelia

15.

Bükkösi Eszter

16.

Soare-Csoma Imola Blanka

17.

Koncz Claudia Gabriella

18.

Fekete-Kis Zoltán

asistent social debutant
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap
Sfântu Gheorghe
asistent social debutant
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap
Sfântu Gheorghe
asistent medical
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap
Sfântu Gheorghe
asistent medical
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap
Sfântu Gheorghe
asistent medical
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap
Sfântu Gheorghe
asistent medical
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap
Sfântu Gheorghe
asistent medical
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap
Sfântu Gheorghe
masor
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap
Sfântu Gheorghe
masor
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap
Sfântu Gheorghe
masor
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap
Sfântu Gheorghe
educator
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap
Sfântu Gheorghe
educator
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap
Sfântu Gheorghe
educator
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap
Sfântu Gheorghe
educator
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap
Sfântu Gheorghe
educator
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap
Sfântu Gheorghe

ADMIS

-

ADMIS

-

ADMIS

-

ADMIS

-

ADMIS

-

ADMIS

-

ADMIS

-

ADMIS

-

ADMIS

-

ADMIS

-

ADMIS

-

ADMIS

-

ADMIS

-

ADMIS

-

ADMIS

-
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19.

Deák Zsuzsanna

20.

Matache Nicoleta-Bianca

21.

Constantinescu Diana-Maria

educator
Centrul de reabilitare a copiilor cu
handicap ”Székely-Potsa” Chilieni
psiholog stagiar
Compartimentul de internare în regim
de urgenţă, telefonul pentru cazuri de
urgenţă. Violenţa domestică
psiholog stagiar
Compartimentul de internare în regim
de urgenţă, telefonul pentru cazuri de
urgenţă. Violenţa domestică

ADMIS

-

ADMIS

-

ADMIS

-

administrator I
Centrul de coordonare
Sfântu Gheorghe
administrator I
Centrul de coordonare
Sfântu Gheorghe
administrator I
Centrul de coordonare
Sfântu Gheorghe
administrator I
Centrul de coordonare
Sfântu Gheorghe
administrator I
Centrul de coordonare
Sfântu Gheorghe

ADMIS

-

ADMIS

-

ADMIS

-

RESPINS

Lipsește din dosar
doploma de
bacalaureat
-

Posturi temporar vacante:
22.

Balló Imre

23.

Tuzson- Kovács Katinka

24.

Rácz Judit

25.

Osváth-Nagy Géza

26.

Raileanu Mihaela

ADMIS

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 05.11.2018 ora 9.00, la
sediul D.G.A.S.P.C. Covasna.

Candidații nemultumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de cel
mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din Regulamentul cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare personalului contractual.

Secretar comisie: Pánczél Rozália, 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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