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ANEXA Nr. 3

Afişarea rezultatelor privind INTERVIUL la concursul de recrutare
din data de 03.03.2021
Informaţii privind interviul

Data susţinerii interviului a fost stabilit în calendarul de desfășurare a concursului .
Data desfăşurării interviului: 03.03.2021 ora 9,00. Fiecare membru din comisie a adresat întrebări candidaților.
Întrebările şi răspunsurile au fost consemnate în fişa de interviu. Rezultatul interviului a fost afişat în data de
03.03.2021 ora 10,30. Candidații nemultumiți pot formula contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la
data afișării rezultatelor cf. H.G.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul
comisiei de soluționare a contestațiilor, Roșca Gabriella, inspector, Biroul Resurse umane.
Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Funcția pentru care candidează

Punctajul
final al probei
interviului

Rezultatul

80,00

ADMIS

85,00

ADMIS

85,00

ADMIS

Concurs de recrutare posturi vacante:
1.

Vitályos Szilárd-Béla

2.

Esztány Réka

3.

Marti Ibolya

Șofer, treapta profesională I
Serviciul administrativ
(aparatul propriu)
Pedagog de recuperare
Centrul de îngrijire și asistență pentru
persoane adulte cu dizabilități
Târgu Secuiesc
Pedagog de recuperare
Centrul de îngrijire și asistență pentru
persoane adulte cu dizabilități
Târgu Secuiesc

Secretar comisie: Roșca Gabriella, inspector, Biroul resurse umane.

Documentul semnat în original se
găseşte la sediul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna

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.

