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PROCES VERBAL
DE SELECTIE A DOSARELOR DE CONCURS
Incheiar astazi 1 2 .O 1 .20 1 8 , in urma indeplinirii procedurii de selectie a dosarelor
candidatilor inscrisi la concursul organizat in vederea ocuparii unui post - Expert Recrutare
Grup Tinta - functie contractuala de executie vacanta pe durata determinata , in cadrul
proiectului ,, Sansa T -. Masuri integrate de educatie , formare profesionala , ocupare
asistenta sociala continua si locuire, in cartierul Nicolae Balcescu - Tecuci
Termenul limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs a fost 10.01.2018 orele
15.00.
Având în vedere prevederile art. 19 alin(1), (2), (3) coroborat cu art. 20 din Hot ărârea
Guvernului nr. 286/20 1 1 ® privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs comunic ă următoarele
rezultate ale selec ţiei dosarelor de înscriere:
Nr.
crt.
1.

2

Numele şi prenumele
candidatului

Funcţia contractuala

Instituţia sau
autoritatea publică

Rezultatul
selecţiei
dosarelor

COMAN KATI

Expert Recrutare Grup
Tinta

U.A.T.- Mun Tecuci

ADMIS

Zamfir Florin Ioan

Expert Recrutare Grup
Tinta

U.A.T.- Mun Tecuci

ADMIS

• Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scris ă în data de 19.01.2018 orele 10,00,
la sediul U.A.T. - MUNICIPIUL TECUCI.
• Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele ob ţinute pot formula contestaţie în termen de 24
de ore de la afi şare, conform art. 31 si 32 a1in. (1) din Hot ărârea Guvernului nr.
286/201 1 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
corespunzator functiilor contractuale, care se depune la secretarul comisiei de
soluţionare a contesta ţiilor, Arhip Rodica - consilier principal
• Afl şat astăzi,12.01.2018, pana Ia ora 15.00 pe site-uI si la sediul U.A.T. - Mnn.
TECUCI
Cornisie concurs:
Preşedinte: Antohe Cristina Claudia Mexnbri: Codau Catalina Florentina - Sef SCR
Obreja Violeta - Cons. Sup. - BUIESSecretar,

