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Reznitatul PROBEI INTERVIU la 
concursul de ocupare a functiilor vacante din cadrul Unitatii de Implementare a proiectulni 
,,Scoala Prietena Ta - parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii 

parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si 
adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de mas•uri integrate pentru o 

abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile 
COD SMIS 106238: Profesor 

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

Nr. Numele şi prenumele Funcţia ocupată  în Punctaj proba Rezultat interviu 
crt. candidatului proiect interviu 

1. AR])ELEANU CORNELIA 
profesor 

ADMIS 
. 84 puncte  

2. BURGHELEA VIOLETA 
profesor 

ABSENT 

3. MELINTE CORNELIA ADMIS 
profesor 83 puncte 

4. PADURE-ARGHIRE 
profesor 90 puncte 

ADMIS 
LUCIAN 

5. PALADE AIDA IULIA 
profesor 83 puncte 

ADMIS 

6. RADU IONELA ADMIS 
profesor 83 puncte 

Candidaţii nemulţumi ţi de rezultatele ob ţinute pot formula contesta ţie în termen de cel muit l zi 
lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei •  dosarelor, conform art. 18 alin. 1 dn Reguiamentul 
privind stabilirea principiilor generaie •de ocupare a posturilor vacante din cadrul Unitatii de Implernentare 
a proiectului ,,SCOALA PRIETENA TA, contestatie ce se depune Ia secretarul comisiei de solu ţionare a 
contestaţiilor, Mihaela Virlan - consilier superior 

Afişat astăzi, 17.12.2018 oră  1600  la sediui U.A.T. - MUNICIPIUL TECUCI 

• 	Secretar, 
Virlan Mihaela Cons. superior - Comp. Resnrse Umane, SSM 
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