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Rezultatul selec ţiei dosarelor de înscriere la 
examenul de ocupare a functiilor contractuale pe perioada determinata vacante , din cadrul 

Unitatii de Implementare a proiectului ,,Sansa T- Masuri integrate de educatie , formare 
profesionala , ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N. Balcescu 

COD SMIS 103078: 
Expert comunicare CMAI, Responsabil financiar, Asistent social 

Având în vedere prevederile art. 14 alin. 1 si ale art. 1 5 alin. 1 din Regulamentul privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a posturilor vacante din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului 
,,SANSA T , comisia de concurs comunic ă  următoarele rezultate ale selec ţiei dosarelor de înscriere: 

Nr. Numele ş i Funcţia ocupată  în proiect Instituţia sau Rezultatul selec ţiei 
crt. prenumele autoritatea dosarelor 

candidatului  publică  
1. MOATAR CORINA . 	. 

Responsabil financiar 
U.A.T.- Mun ADMIS 

Tecuci  
2. APOSTU MIHAELA Asistent social •  U.A.T.- Mun ADMIS 

Tecuci  
3. BURGHELEA Expert comunicare CMAI U.A.T.- Mun. RESPINS 

G E O R G E G A B R l E L Tecuci Nu indeplineste 
conditiile art. 5 din 

Regulamentul 
privind stabilirea - ................ 
rincipiilor generale 

de ocupare a 
posturilor vacante 
din cadrul Unitatii 
de Implementare a 

proiectului ,,SANSA 
T 

• Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 26.11.2018, ora 10,00 la 
sediul U.A.T. - MUNICIPIUL TECUCI 

• Candidaţii nemulţurniţi de rezultatele ob ţinute pot formula contesta ţie în termen de cel mult 1 zi 
lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, conform art. 1 5 alin. 2 din Regularnentul 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a posturilor vacante din cadrul Unitatii de Implementare 
a proiectului ,,SANSA - T, contestatie ce se depune la secretarul comisiei de solu ţionare a contestaţiilor, 
Arhip Rodica - consilier principal. 

• Afişat astăzi, 22.1 1.2018 ora 15.00 la sediul U.A.T. - MUNICfPIUL TECUCI 

Secretar, 
Consilier principal Arhip Rodica 


