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Nr.21088/14.09.2021 

ID: III-C-15 

ANEXA Nr. 3 
Afişarea rezultatelor privind INTERVIUL la examenul/concursul de recrutare, 

din data de 14.09.2021 

Informaţii privind interviul 

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

Data desfăşurării interviului: 14.09.2021  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 14.09.2021   ora   11,00. 

 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, Pánczél Rozália, inspector, 

Biroul Resurse umane. 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

candidatului 

Funcția pentru care candidează Punctajul final 

al probei 

interviului 

Rezultatul *** 

Posturi vacante: 

1. Bartók Anna-Mária Administrator 

Centrul de coordonare Tg.Secuiesc 

77,33 ADMIS 

2. Gazda Adél Pedagog de recuperare 

Centrul de îngrijire și asistență 

pentru persoane adulte cu dizabilități 

Tg.Secuiesc 

73,00 ADMIS 

Posturi temporar vacante: 

3. Harai Éva-Mónika Asistent medical principal 

Centrul de coordonare Tg.Secuiesc 

89,33 ADMIS 

4. Jakab István Pedagog de recuperare 

Centrul de îngrijire și asistență 

pentru persoane adulte cu dizabilități 

Tg.Secuiesc 

77,33 ADMIS 

5. Bartók Rebeka Educator S 

Casa familială nr.2 Tg.Secuiesc 

88,66 ADMIS 

6. Ola Ioana Educator M/PL 

Casa familială Întorsura Buzăului 

87,66 ADMIS 

    Secretar comisie: Pánczél Rozália, inspector, Biroul resurse umane 
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