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MUZEUL NAȚIONAL SECUIESC
SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM
Nr. Înreg. 373/20.03.2023

PROCES VERBAL

Membrii comisiei de examinare, numiţi prin Dispoziția nr. 6/06.03.2023,
de domnul Vargha Mihály, directorul Muzeului Naţional Secuiesc Sf.Gheorghe,
s-au întrunit în data de 20.03.2023, la ora 0900 la sediul Muzeul Național Secuiesc.

Numele şi prenumele
candidatului

Rezultatul selecţiei
dosarelor*) Motivul respingerii**)

1. BARBOCZ KATALIN ADMIS
2. BEDE EMESE ADMIS
3. NAGY EDIT ADMIS

4. RÁKOSI MARGIT RESPINS

Lipsă document;

a) certificat de cazierul judiciar sau după caz, extrasul de pe
cazierul judiciar, sau declarație pe proprie răspundere că nu are
antecedente penale ;

b) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că
nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.
118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la
persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a
unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru
completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea
Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările
ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul
sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum
şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune
contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu
dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care
presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei
persoane;

5. SZŐKE ILDIKÓ ADMIS
6. TIMÁR RENÁTA ADMIS

La ora 1400 secretarul comisiei de concurs a afişat rezultatul selecţionării
dosarelor.

COMISIA DE CONCURS:
Dimény Attila, - președinte

Dobolyi Annamária, -membru

Lévai Barna, - membru

Zavicsa József - membru

Secretar comisie,
Gothárd Tünde Emőke
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