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Afişarea rezultatelor privind SELECŢIA DOSARELOR la concursul de recrutare  

din data de  27.07.2021  (proba scrisă) și  30.07.2021 (proba interviu) 

Concurs de recrutare 

Posturi vacante 

Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:  
 

a) Casa familială nr.3 Tg.secuiesc: 

1 coordonator personal de specialitate, grad I, nivel studii superioare  

1 educator, nivel studii superioare ; 
 

b) Casa  familială nr. 2 Tg.secuiesc : 

1 educator ,nivel studii medii/postliceale; 

 

c) Centrul de zi pentru copilul neglijat,abuzat Tg.secuiesc  

1 educator ,nivel studii medii/postliceale; 

 

d) Centrul pentru vianta independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Tg.Secuiesc  

1 pedagog de recuperare  ,nivel studii medii;  
Informaţii privind selectarea dosarelor 2 

Data selecţiei dosarelor: 21.07.2021 .   Rezultatul  selecţiei  se  afişează  în  data  de  21.07.2021 ora  11,00. 
Posturi vacante : 

Nr. 

Crt. 

Numele  şi prenumele 

candidatului 

Funcția/centrul pentru care 

candidează 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 3) 

Motivul respingerii dosarului 4) 

1. Irimia Elena  Coordonator personal de 

specialitate 

Casa familiala nr.3 Tg.Secuiesc  

ADMIS - 

2 Rancz Judit  Coordonator personal de 

specialitate 

Casa familiala nr.3 Tg.Secuiesc 

RESPINS Neindeplinirea conditiilor de 

vechime de minim 2 ani in 

domeniul serviciilor sociale 

3 Kadar Eva Monika  Educator S  

Casa familiala nr.3 Tg.Secuiesc 

ADMIS - 

4 Esztany Reka Educator M/PL 

Casa familială 2 Tg.secuiesc 

ADMIS - 

5 Mike Imola Judit  Educator M/PL 

Casa familială nr.2.Tg.Secuiesc 

ADMIS - 

6 Jakab Istvan Educator M/PL 

Casa familială nr.2.Tg.Secuiesc 

ADMIS - 

7 Nagy Aurora  Educator M/PL 

Casa familială nr.2.Tg.Secuiesc 

ADMIS - 
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8 Tanko Andrea  Educator M/PL 

Centrul de zi pentru copilul 

neglijat,abuzat Tg.Secuiesc 

ADMIS - 

9 Dimian Mariana  Pedagog de recuperare  M 

Centrul pentru viata 

independenta pentru persoane 

adulte cu dizabilitati 

Tg.Secuiesc  

ADMIS - 

10 Debreczi Ottilia  Pedagog de recuperare  M 

Centrul pentru viata 

independenta pentru persoane 

adulte cu dizabilitati 

Tg.Secuiesc 

ADMIS - 

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 27.07.2021 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: Kozma Izabella Reka , inspector, Biroul resurse umane 
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