
 

Operator de date cu caracter personal nr. 5869 şi 5870                                                                       
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Strada Presei nr. 8/A, judeţul Covasna                                                                   

tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, informațiile referitoare 

la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca 
destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna 

documentul primit expeditorului. 

 

 

Nr.23744/22.10.2020         ANEXA Nr. 1 

III.B 17 

Afişarea rezultatelor privind SELECŢIA DOSARELOR la concursul de recrutare  

din data de  27.10.2020  (proba scrisă) și  30.10.2020 (proba interviu) 

 
Concurs de recrutare 

Posturi vacante 

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

a) Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Târgu Secuiesc: 

- 1 bucătar, nivel studii medii/generale;  
 

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

- 1 educator, nivel studii medii/postliceale; 
 

c) Casa  familială Lunga: 

- 1 educator, nivel studii medii/postliceale,  
 

d) Centrul de plasament nr. 6 Olteni: 

- 1 muncitor calificat(întreţinere), nivel studii medii/generale. 

Informaţii privind selectarea dosarelor 2 

 

Data selecţiei dosarelor: 20.10.2020 .   Rezultatul  selecţiei  se  afişează  în  data  de  22.10.2020 ora  8,00. 
Posturi vacante : 

Nr. 

Crt. 

Numele  şi prenumele 

candidatului 

Funcția/centrul pentru care 

candidează 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 3) 

Motivul respingerii dosarului 4) 

1. Farkas Katalin Bucătar M/G 

Centrul de îngrijire și asistență 

pentru persoane adulte cu 

dizabilități Tg.Secuiesc 

ADMIS - 

2. Balogh Zsuzsa Educator M/PL 

Centrul de plasament “Borosnyay 

Kamilla”Tg.Secuiesc 

ADMIS - 

3. Fejér Gabriella Educator M/PL 

Centrul de plasament “Borosnyay 

Kamilla”Tg.Secuiesc 

ADMIS - 

4. Kovács Bernadeta-

Lenke 

Educator M/PL 

Centrul de plasament “Borosnyay 

Kamilla”Tg.Secuiesc 

ADMIS - 

5. Biró Ildikó Educator M/PL 

Centrul de plasament “Borosnyay 

Kamilla”Tg.Secuiesc 

ADMIS - 

6. Réti Ibolya Educator M/PL 

Centrul de plasament “Borosnyay 

Kamilla”Tg.Secuiesc 

ADMIS - 
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7. Dimian Mariana Educator M/PL 

Centrul de plasament “Borosnyay 

Kamilla”Tg.Secuiesc 

ADMIS - 

8. Kovács Mária Educator M/PL 

Centrul de plasament “Borosnyay 

Kamilla”Tg.Secuiesc 

ADMIS - 

9. Szőke Márta Educator M/PL 

Centrul de plasament “Borosnyay 

Kamilla”Tg.Secuiesc 

ADMIS - 

10. Tóth Erika Educator M/PL 

Casa familială Lunga 

ADMIS - 

11. Vitályos Szilárd- 

Béla 

Muncitor calificat (întreținere) 

Centrul de plasament nr.6 Olteni 

ADMIS - 

 

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 27.10.2020 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: Pánczél Rozália ,inspector, Biroul resurse umane.   
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