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III.B 17 

 

ANEXA Nr. 1 

Afişarea rezultatelor privind SELECŢIA DOSARELOR la concursul de recrutare  

din data de  17.10.2019  (proba scrisă) și  22.10.2019 (proba interviu) 
Concurs de recrutare 

Posturi vacante 

a)   Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Întorsura Buzăului: 

- 1 asistent social practicant, nivel studii superioare,  

- 1 psiholog practicant, nivel studii superioare 

- 1 psihopedagog, nivel studii superioare,  

- 1 kinetoterapeut, nivel studii superioare. 

b) Centrul de coordonare Baraolt: 

- 1 şef centru, nivel studii superioare, 

- 0,5 post de medic, nivel studii superioare. 

c) Centrul de plasament “Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc: 

- 2 educatori, nivel studii superioare. 

d) Casa familială Cernat: 

- 1 educator, nivel studii superioare. 

e) Centrul de plasament nr. 6 Olteni: 

- 1 asistent medical, nivel studii medii/postliceale, 

- 1 paznic, nivel studii medii/generale. 

f) Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Târgu Secuiesc: 

- 1 psiholog stagiar, nivel studii superioare. 

g) Centrul de coordonare Târgu Secuiesc: 

- 1 inspector de specialitate, nivel studii superioare. 

h) Centrul de coordonare „Székely-Potsa” Chilieni: 

- 1 asistent medical, nivel studii medii/postliceale. 

i) Centrul de reabilitare a copiilor cu handicap „Székely-Potsa” Chilieni: 

- 1 kinetoterapeut, nivel studii superioare. 

j) Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe: 

- 1 post de psihopedagog, nivel studii superioare, 

- 1 post de logoped, nivel studii superioare. 
 

Informaţii privind selectarea dosarelor 2) 

Data selecţiei dosarelor: 10.10.2019 .   Rezultatul  selecţiei  se  afişează  în  data  de  14.10.2019 ora  8,00. 
Posturi vacante : 

Nr. 

Crt. 

Numele  şi prenumele 

candidatului 

Functia/compartimentul pentru care 

candidează 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 3) 

Motivul respingerii 

dosarului 4) 

1. Marin Alexandra Asistent social practicant 

Centrul de recuperare pentru copii 

cu dizabilități Întorsura Buzăului 

ADMIS - 
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2. Mariș Iulia-Nicoleta Psiholog practicant 

Centrul de recuperare pentru copii 

cu dizabilități Întorsura Buzăului 

ADMIS - 

3. Stroie Grațiela Psiholog practicant 

Centrul de recuperare pentru copii 

cu dizabilități Întorsura Buzăului 

RESPINS  nu indeplinește 

condiția de vechime 

necesară  de 

minimum 6 luni în 

specialitatea 

studiilor   

4. Tohănean Alexandra-Ioana Psihopedagog 

Centrul de recuperare pentru copii 

cu dizabilități Întorsura Buzăului 

ADMIS - 

5. Onea Cătălina Psihopedagog 

Centrul de recuperare pentru copii 

cu dizabilități Întorsura Buzăului 

ADMIS - 

6. Floroian Maria-Alexandra Kinetoterapeut 

Centrul de recuperare pentru copii 

cu dizabilități Întorsura Buzăului 

ADMIS - 

7. Vásárhelyi Zsuzsánna Șef centru 

Centrul de coordonare Baraolt 
ADMIS - 

8. Krafft Annemarie Șef centru 

Centrul de coordonare Baraolt 
RESPINS nu îndeplinește 

condiția de vechime 

de minimum 2 ani 

în domeniul 

serviciilor sociale  

9. Olar Valentina Educator S 

Centrul de plasament “Borosnyay 

Kamilla” Tg.Secuiesc 

RESPINS stare de sănătate 

necorespunzătoare 

pentru a fi angajat 

cu normă întreagă 

(inv.gr.II.cf.adev. 

medicale) 

10. Csurulya Julia-Melinda Educator S 

Centrul de plasament “Borosnyay 

Kamilla” Tg.Secuiesc 

ADMIS - 

11. Szabó Szabina Asistent medical 

Centrul de plasament nr.6 Olteni 
ADMIS - 

12. Simon Sándor Paznic 

Centrul de plasament nr.6 Olteni 
ADMIS - 

13. Veres Zsuzsánna Psiholog stagiar 

Centrul de integrare prin terapie 

ocupațională Tg.Secuiesc 

ADMIS - 

14. Demeter Hajnal Inspector de specialitate 

Centrul de coordonare Tg.Secuiesc 
ADMIS - 
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15. Bálint Katalin Asistent medical 

Centrul de coordonare” Székely 

Potsa” Chilieni 

ADMIS - 

16. Jakab Zsuzsanna Asistent medical 

Centrul de coordonare” Székely 

Potsa” Chilieni 

RESPINS nu are certificat de 

competență 

profesională în 

specializarea de 

asistent medical 

(generalist) 

17. Nicuțiu Brigitta Asistent medical 

Centrul de coordonare” Székely 

Potsa” Chilieni 

ADMIS - 

18. Kovács Emese Asistent medical 

Centrul de coordonare” Székely 

Potsa” Chilieni 

ADMIS - 

19. Timaru Krisztina Kinetoterapeut 

Centrul de reabilitare a copiilor cu 

handicap” Székely Potsa” Chilieni 

ADMIS - 

20. Sorbán Réka Kinetoterapeut 

Centrul de reabilitare a copiilor cu 

handicap” Székely Potsa” Chilieni 

ADMIS - 

21. Farkas- Palkó Szende Kinetoterapeut 

Centrul de reabilitare a copiilor cu 

handicap” Székely Potsa” Chilieni 

ADMIS - 

22. Chelu Ioana-Andreea Kinetoterapeut 

Centrul de reabilitare a copiilor cu 

handicap” Székely Potsa” Chilieni 

ADMIS - 

 

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 17.10.2019 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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