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Nr.17706/30.07.2021                              

ID: III-C-15 

 

Afişarea rezultatelor privind INTERVIUL la examenul/concursul de recrutare, 

din data de 30.07.2021 

Informaţii privind interviul 

Data susţinerii interviului a fost stabilit în calendarul de desfășurare a concursului . 

Data desfăşurării interviului: 30.07.2021  ora  9,00. Fiecare membru din comisie a adresat  întrebări la candidați. Întrebările şi 

răspunsurile au fost consemnate în fişa de interviu. Rezultatul interviului a fost afişat în data de 30.07.2021  ora 12. 

 Candidații  nemultumiți pot formula contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare  de la data  afișării  rezultatelor 

cf.H.G.286/2011(actualizată), care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Kozma Izabella Reka, 

inspector, Biroul Resurse umane. 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

candidatului 

Funcția pentru care candidează Punctajul final 

al probei 

interviului 

Rezultatul *** 

Posturi vacante: 

1 Irimia Elena  Coordonator personal de specialitate 

Casa familiala nr.3 Tg.Secuiesc 

88 Admis 

2 Kadar Eva Monika  Educator S  

Casa familiala nr.3 Tg.Secuiesc 

76 Admis 

3 Esztany Reka Educator M/PL  

Casa familiala nr.2 Tg.Secuiesc 

75 Admis 

4 Tanko Andrea  Educator M/PL 

Centrul de zi pentru copilul neglijat,abuzat 

Tg.Secuiesc 

80 Admis 

5 Debreczi Ottilia  Pedagog de recuperare  M 

Centrul pentru viata independenta 

pentru persoane adulte cu dizabilitati 

Tg.Secuiesc 

85 Admis 

6 Dimian Mariana  Pedagog de recuperare  M 

Centrul pentru viata independenta 

pentru persoane adulte cu dizabilitati 

Tg.Secuiesc  

Nu s-a 

prezentat 

Respins 

Secretarul comisiei Kozma Izabella Reka 

      

mailto:monitorizare@protectiasociala.ro

