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Rezultatul PROBE1 INTERVIU Ja 

concursul de ocupare a functiiior vacante din cadrul Unitatii de Iinplemeutare a proiectului 
,,Scoala Prietena Ta - partcneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii 

parasirii tinipurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si 
adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o 

abordare participativa Ia educatic a comunitatii si inclusiv a grupurilor vulncrabile 
COD SMIS 106238: Arhivar, Expert PR si Comunicare, Profesor, Educator, Ajutor educator 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. 1, 2, 3 4 din Sectiunea vIII - Notarea interviului si 
comunicarea rezultatelor din Regulamentul privind stabilirea principiilor generale de ocupare a posturilor 
vacante din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului ,,SCOALA PRIETENA TA, comisia de 
concurs comunică  următoarele rezultate ale probei interviu: 

Nr. Numele ş i Funcţia ocupată  în proiect Punctaj proba Rezultat interviu 
crt. prenumele interviu 

candidatului  
1. AVRAM ABSENT, ABSENT 

GRATIELA Arhivar 
LUMINITA  

2. IGNAT DANIELA • 	 • 85p ADMIS 
Expert PR si Comumcare 

CECI LIA 

3. • PAVEL STELA Profesor ABSENT ABSENT 

:4pALDEAli3A:lULIA . 	 .:• 	 ,. ,:: 	Prof .ABSENT. 	.. 

5. COMAN IUSTINA ABSENT ABSENT 
Profesor 

DORA 

6. ENEA— HAISLER ABSENT ABSENT 
Profesor 

RAMONA  

7. DUMAN ABSENT ABSENT 
Profesor 

ALEXANDRU  

8. BURGHELEA ABSENT ABSENT 
Profesor 

vlO LETA  

9. MELINTE CORNELIA Profesor ABSENT ABSENT 

10.  CRISTEA VIOLETA Educator 78 p ADMIS 

11 BODIN CARMEN- Ajutor educator 75 p ADMIS 

STELUTA  

12. NASTASE NUTA Ajutor educator 75p ADMIS 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele ob ţinute pot formula contestaţie în termen de ce! rnult 1 zi 
lucratoare de la data afsarii rezultatului selectiei dosarelor, conform art. 18 alin. 1 din Regulamentul 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a posturilor vacante din cadrul Unitatii de Implementare 
a proiectului ,,SCOALA PRIETENA TA, contestatie ce se depune la secretarul comisiei de solu ţi9nare a 
contestaţiilor, Ncacsu Aura-Felicia - consilier asistent 

Afiat astăzi, 06.09.2018 ora 16.15 la sediul U.A.T. - MUNICIPIUL TECUCI 
Secretar, 

Consilier asistent Neacsu Aura-Felicia 
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