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Nr.9637/18.04.2019 

III.B 17 

 

ANEXA Nr. 1 

Afişarea rezultatelor privind SELECŢIA DOSARELOR la concursul de recrutare  

din data de  24.04.2019  (proba scrisă) și  03.05.2019 (proba interviu) 

 
Concurs de recrutare 

Posturi vacante 

1.Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor 

a)   la Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe: 

- 1 post de psihopedagog, nivel studii superioare, 

- 1 post de logoped, nivel studii superioare, 

b) la Centrul de sprijin pentru tinerii peste 18 ani Sfântu Gheorghe: 

- 1 post de psiholog practicant, nivel studii superioare; 

c) la Serviciul management de caz  (DGASPC Covasna – Sfântu Gheorghe): 

- 1 post de psiholog stagiar, nivel studii superioare; 

d) la Centrul de coordonare Baraolt : 

- 0.5 post de medic, nivel studii superioare, 

- 1 post de muncitor calificat (bucătar), nivel studii medii/generale, 

e) la Centrul de plasament „Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc: 

- 1 post de educator, nivel studii medii/postliceale. 

   

Informaţii privind selectarea dosarelor 2) 

Data selecţiei dosarelor: 17.04.2019 .   Rezultatul  selecţiei  se  afişează  în  data  de  18.04.2019 ora  8,00. 
Posturi vacante : 

Nr. 

Crt. 

Numele  şi prenumele 

candidatului 

Functia/compartimentul pentru care 

candideaza 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 3) 

Motivul 

respingerii 

dosarului 4) 

1. Ionescu Gica Psiholog practicant 

Centrul de sprijin pentru tinerii 

peste 18 1ni Sfantu Gheorghe 

ADMIS - 

2. Kovács Margareta Psiholog stagiar 

Serviciul Management de caz 
ADMIS - 

3. Barbu Vanda Psiholog stagiar 

Serviciul Management de caz 
ADMIS - 

4. Solomon Silvia Psiholog stagiar 

Serviciul Management de caz 
ADMIS - 

5. Matache Nicoleta-Bianca Psiholog stagiar 

Serviciul Management de caz 
ADMIS - 

6. Csog Judit Muncitor calificat (bucătar) 

Centrul de coordonare Baraolt 
ADMIS - 

7. Vargyasi Annamária Educator 

Centrul de plasament Borosnyay 

Kamilla Tg.Secuiesc 

ADMIS - 
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8. Illés Krisztina Educator 

Centrul de plasament Borosnyay 

Kamilla Tg.Secuiesc 

ADMIS - 

9. Nagy Olivér Educator 

Centrul de plasament Borosnyay 

Kamilla Tg.Secuiesc 

ADMIS - 

10. Csurulya Julia-Melinda Educator 

Centrul de plasament Borosnyay 

Kamilla Tg.Secuiesc 

RESPINS Stare de sănătate 

necorespunzătoare 

pt.exercitarea 

atribuțiilor din Fișa 

postului,respectiv 

lucrul în ture de 

noapte 

cf.Hot.355/2007 

privind 

supravegherea 

sănătăţii lucrătorilor 
 

 

 

 

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 24.04.2019 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 
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