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Nr.    3959   / 14.02.2022                                                                                                                                                                                   ANEXA Nr. 1 

III.C 17 

Afişarea rezultatelor privind SELECŢIA DOSARELOR la concursul de recrutare  

din data de  18.02.2022 (proba scrisă) și 23.02.2022  (proba interviu) 
Concurs de recrutare 

Posturi  temporar vacante  
• 1 post de educator,  nivel studii medii/postliceale la Centrul de primire in regim de urgenta Print si Cersetor Sf Gheorghe; 

• 1 post de asistent medical,  nivel studii medii/postliceale la Centrul rezidential pentru copii cu dizabilitati Baraolt; 

• 1 post de asistent kinetoterapeut  nivel studii superioare la Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Sf Gheorghe; 

• 1 post de educator,  nivel studii superioare la Casa familială nr 1 Sf Gheorghe; 

• 1 post de educator,  nivel studii medii/postliceale la Casa familială nr 2 Int Buzaului; 

Informaţii privind selectarea dosarelor *) 
Data selecţiei dosarelor: 14.02.2022                                                                        

Rezultatul  selecţiei  se  afişează  în  data  de 15.02.2022  ora  8,00. 

Posturi temporar vacante :  
Nr. 

Crt. 

Numele  şi prenumele 

Candidatului 

Rezultatul selecţiei 

dosarelor 

Motivul respingerii dosarului  

• 1 post de educator,  nivel studii medii/postliceale la Casa familială nr 2 Int Buzaului 

1. Tohănean Petruța Ioana Admis - 

2. Hermenean Andreea Gabriela Admis - 
*)Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 18.02.2019 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.  

Afișat astăzi : 14.02.2022 ,  ora:8,00  la sediul D.G.A.S.P.C. Covasna, și pe pagina de internet a instituției. 

 

 

 

 

 

 

Secretar comisie: Mester Alexandru  , consilier Resurse Umane 

 

 
 

 

Documentul semnat în original se 

găseşte la sediul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna 
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