STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 26, TEL./FAX: 0236-811617

E-mail: scoala10_dsturdza_tecuci@yahoo.com

Data afişării: 26.08.2019
ANUNȚ CONCURS POST MUNCITOR DE ÎNTREŢINERE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE STURDZA” TECUCI, organizează concurs pentru ocuparea postului de
muncitor de întreţinere, normă întreagă, perioadă nedeterminată, funcție de execuție, conform legislației în
vigoare.
 Condiții de participare la concurs:
Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul - Cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice HG 286/2011, publicat în MO 221/31.03.2011 și HG
1027/2014 publicat în MO 854/24.11.2014.
- are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;
- are capacitate deplină de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie, sau de unitățile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la
concurs;
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură de serviciul,care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor
fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

-





 Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei
contractuale:
studii minime : şcoală profesională;
certificat de calificare în unul din domeniile: instalaţii termice şi sanitare, mecanică, sudor,
tâmplărie, zidărie (inclusiv zugrav) şi electricitate.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:
09.09.2019 ora 14,00 – data limită pentru depunerea dosarelor
17.09.2019, ora 9,00 - probă practică
19.09.2019, ora 9,00 – interviu

 BIBLIOGRAFIA:
1. Legea sănătăţii si securităţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr.
1425/2006
2. Legea ISU nr.307/2006 , Capitolul II, Sectiunea 1 si Sectiunea 6.
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice-Cap. 2 Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.
4. Ordinul 163/2007-privind aprobarea Normelor de apărare impotriva incendiilor

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru
înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de
autoritatea sau instituția publică;
d. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pentru care candidează;
e. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
f. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în
care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii vor fi prezentate și în original în vederea verificării
conformității copiilor cu acestea.
Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând www.sdst.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Sturdza” din Tecuci, jud. Galaţi, str. 1 decembrie 1918 nr. 26,
Secretariat, telefon: 0236/811617.

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI

STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 26, TEL./FAX: 0236-811617

E-mail: scoala10_dsturdza_tecuci@yahoo.com

Nr. 3028/19.11.2015

CONCURS POST MUNCITOR CALIFICAT – FOCHIST
Depunerea dosarelor: 02 – 15 decembrie 2015
Actele necesare pentru înscrierea la concurs:
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va
conține următoarele documente:
1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției (cerere tip secretariatul şcolii);
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
3. Copia certificatului de naștere;
4. Copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
5. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
(certificatul de calificare „fochist”, autorizația I.S.C.I.R. pentru cazane de joasă presiune);
6. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, și/sau, după caz, o adeverință(e)
care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
7. Cazier judiciar în original, sau declarație pe proprie răspundere că în termen de 10
zile va aduce originalul;
8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată
cu cel mult 20 zile anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau
de către unitățile sanitare abilitate(să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătății);
9. Curriculum vitae european însoțit de documente justificative;
Actele prevăzute la punctele 2,3,4, și 5 vor fi prezentate și în original, în vederea
verificării conformității copiilor cu acestea.

Opisul dosarului depus la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Dimitrie
Sturdza” Tecuci

1.Cererea de înscriere

2.Copia actului de identitate sau
3.Copia certificatului de naștere
4.Copia certificatului de căsătorie, daca este cazul
5.Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice
postului de fochist (muncitor II) - studii medii (vechime minima - 5 ani (fochist)
6.Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, și/sau, după caz, o adeverință(e)
care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor
7.Cazier judiciar în original, sau declarație pe proprie răspundere că în termen de 10
zile va aduce originalul;
8.Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată
cu cel mult 20 zile și anterior derulării concursului,de către medicul de familie al candidatului sau
de către unitățile sanitare abilitate(să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătății)
9.Curriculum vitae european însoțit de documente justificative

Semnătura secretarului,

Semnătura candidatului,

DOAMNA DIRECTOR,

Subsemnatul/a………………………………………………, domiciliat/ă în ……………..
…………………………………………………………., mă legitimez cu BI/CI seria……..nr……….,
vă rog să aprobați înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat
de întreţinere, de la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Sturdza” Tecuci, din data de 01 iulie

2016.

Semnătura:

Data:

DOAMNEI DIRECTOR AL ŞCOLII GIMNAZIALE „DIMITRIE STURDZA” TECUCI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI

STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 26, TEL./FAX: 0236-811617

E-mail: scoala10_dsturdza_tecuci@yahoo.com

Nr. ………/…………………

ANUNȚ CONCURS POST VACANT
MUNCITOR CALIFICAT – FOCHIST
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE STURDZA” TECUCI, organizează concurs pentru
ocuparea postului vacant de muncitor calificat - fochist – 1 normă, conform legislației în
vigoare.
Nivelul studiilor : 8 clase, școală profesională sau liceu.
Vechime în muncă ca fochist: minim 5 ani
Data: 11 ianuarie 2016 – proba practică
Loc de desfășurare : unitatea școlară
Data limită de depunere a dosarului de concurs : 15 decembrie 2015.
Datele persoanei de contact : secretar șef Hodoroabă Nicoleta, compartimentul secretariat,
telefon unitate școlară: 0236811617.

Secretar șef,
Hodoroabă Nicoleta

Director,
Prof. Gabor Raluca

COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET” TECUCI

Bd. Victoriei, nr. 12
Telefon/Fax 0236 811695
E-mail: lsh_tecuci@yahoo.com
Site: www.spiruharet-tecuci.ro
------------------------------------------------------Nr……./…………………

CĂTRE,
S.C. MAJESTIC COMEXIM SRL TECUCI
Referitor la : organizarea concursului de ocupare a postului vacant de muncitor
calificat – fochist – 1 normă, perioadă nedeterminată din cadrul colegiului.
Document emis de : compartimentul secretariat-resurse umane

Prin prezenta, vă rugăm să delegați o persoană specializată pentru a participa în
comisia de organizare, a concursului pentru ocuparea postului vacant de muncitor
calificat (fochist) - 1 normă, perioadă nedeterminată conform H.G.286/2011 și
H.G.nr.1027 din 11.11.2014, în data de 18 mai 2015, ora 9,00.
Vă rugăm să confirmați prezența persoanei specializate până pe data de 27 aprilie
2015.
Vă mulțumim pentru colaborare.

Director,
Prof. Grecu Ion

Secretar șef,
Tiron Olga

NR. ............................................
CĂTRE,

DOMNUL PRIMAR AL MUNICIPIULUI TECUCI, ȚUCHEL GERHARDT DANIEL
ÎN ATENȚIA COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE

referitor la: acordare aviz favorabil în vederea organizării concursului privind ocuparea postului de
laborant (M), 0,50 normă
document emis de: LICEUL TEHNOLOGIC ”ELENA CARAGIANI„ TECUCI
În baza adresei nr. 45826/PJ/18.12.2014, emisă de U.A.T. M. TECUCI, vă aducem la
cunoștință că unitatea noastră școlară, respectiv, Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” Tecuci,
conform statului de funcții, are vacant, un post /0,50 normă laborant, studii medii, prin urmare vă
solicităm acordarea avizului în vederea organizării concursului pentru ocuparea postului sus
menționat.
Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 103 din 14 noiembrie 2013 - privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor
publice, în baza art. 19, bugetul unității școlare ne permite să asigurăm plata integrală a drepturilor
de natură salarială.
DIRECTOR,
prof. ing. Alina Mihaela Munteanu

ÎNTOCMIT

NUMELE ȘI PRENUMELE
MÎNDRU LOREDANA MIOARA

FUNCȚIA
SECRETAR ȘEF

SEMNĂTURA

DECIZIE PRIVIND NUMIREA COMISIILOR DE CONCURS ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR PRIVIND
OCUPAREA POSTULUI DE LABORANT
Profesor Munteanu Alina Mihaela, director al Liceului Tehnologic ”Elena Caragiani”, localitatea Tecuci,
judeţul Galați, numită prin decizia Inspectoratul Școlar Județean Galați nr. 1896/06.08.2014
având în vedere :


prevederile articolului 8, alin 1- 6, articolul 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1027/11.11.2014, pentru
modificarea și completarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte
profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărărea
Guvernului nr. 286/23.03.2011;
în temeiul :

Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 20.03.2015
DECIDE

Art. 1 În vederea organizării și desfășurării concursului privind ocuparea postului de LABORANT, studii medii,
0,50 normă
- se propune comisia de concurs în următoarea componență :
PREȘEDINTE : RADU LENUȚA - profesor L.T. ”ELENA CARAGIANI” TECUCI
MEMBRI
...................................................................................... - reprezentant U.A.T.M. TECUCI
RĂDULESCU VENERA - laborant COLEGIUL NAȚIONAL ”CALISTRAT HOGAȘ” TECUCI
- se propune comisia de soluționare a contestațiilor în următoarea componență :
PREȘEDINTE : TRIFAN GINA - profesor L.T. ”ELENA CARAGIANI” TECUCI
MEMBRI
...................................................................................... - reprezentant U.A.T.M. TECUCI
ONICA AURELIA - laborant COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET” TECUCI

OBSERVATOR SINDICAT - F.S.L.Î. BOTEZ OCTAVIAN
SECRETAR COMISIE CONCURS/SOLUȚIONARE CONTESTAȚIILOR DIACONU MIOARA - profesor

Art. 2 Secretarul comisiei de concurs/soluționare contestații va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 17 din
legislaţia în vigoare - Hotărărea Guvernului nr. 286/23.03.2011 completată prin Hotărârea Guvernului
nr.1027/11.11.2014 sau orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului.
Art. 3 Comisia de concurs va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 15, art. 20 - 30 din legislaţia în vigoare - Hotărărea
Guvernului nr. 286/23.03.2011 completată prin Hotărârea Guvernului nr.1027/11.11.2014.
Art. 4 Comisia de soluționare a contestațiilor va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 16 , art. 31 - 36 din legislaţia în
vigoare - Hotărărea Guvernului nr. 286/23.03.2011 completată prin Hotărârea Guvernului nr.1027/11.11.2014;
Art. 5 Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul secretariat din
cadrul instituţiei publice.
DIRECTOR,
prof. ing. Alina Mihaela MUNTEANU
ÎNTOCMIT,
SECRETAR șef,
MÎNDRU Loredana Mioara

NR. 2642/20.03.2015

OPIS
1. adresă nr. 2743/27.03.2015 - acordare aviz favorabil în vederea organizării concursului
privind ocuparea postului de laborant
2. documentația concurs
- anunț
- condiții generale de ocupare a postului de laborant

- condiții specifice de ocupare a postului de laborant
- date referitoare la concursul privind ocuparea postului de laborant
- tematica de concurs
- bibliografie
- componența dosarului de concurs
- date de contact
- calendarul de desfășurare a concursului
3. adresa nr. 2744/27.03.2015 - numire reprezentanți U.A.T.M. în concursul privind
ocuparea postului de laborant
4. decizia nr. 2642/20.03.2015 - numirea comisiilor de concurs
5. ANEXA Nr. 1A la normele metodologice de aplicare a Legii 76/ 2002

DECIZIE PRIVIND NUMIREA COMISIILOR DE CONCURS ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR PRIVIND
OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR
Profesor Munteanu Alina Mihaela, director al Liceului Tehnologic ”Elena Caragiani”, localitatea Tecuci,
judeţul Galați, numită prin decizia Inspectoratul Școlar Județean Galați nr. 1896/06.08.2014

având în vedere :

prevederile articolului 8, alin 1- 6, articolul 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1027/11.11.2014, pentru
modificarea și completarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte
profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărărea
Guvernului nr. 286/23.03.2011;
în temeiul :

Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 20.03.2015
DECIDE

Art. 1 În vederea organizării și desfășurării concursului privind ocuparea postului de SECRETAR, studii
superioare, 1,00 normă
- se propune comisia de concurs în următoarea componență :
PREȘEDINTE : MÎNDRU LOREDANA MIOARA - secretar șef L.T. ”ELENA CARAGIANI” TECUCI
MEMBRI
...................................................................................... - reprezentant U.A.T.M. TECUCI
NINA CHISCOP - secretar șef/ȘC. GIMN. ”ELENA DOAMNA” TECUCI

- se propune comisia de soluționare a contestațiilor în următoarea componență :
PREȘEDINTE : IFTIMIE CLAUDIA - secretar șef/ ȘC. GIMN. ”ANGHEL RUGINĂ” TECUCI TECUCI
MEMBRI
...................................................................................... - reprezentant U.A.T.M. TECUCI
DANIELA GRAMA - secretar șef/ȘC. GIMN. ”IORGU IORDAN” TECUCI

OBSERVATOR SINDICAT - F.S.L.Î. BOTEZ OCTAVIAN
SECRETAR COMISIE CONCURS/SOLUȚIONARE CONTESTAȚIILOR NIȚĂ VERONICA - profesor

Art. 2 Secretarul comisiei de concurs/soluționare contestații va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 17 din
legislaţia în vigoare - Hotărărea Guvernului nr. 286/23.03.2011 completată prin Hotărârea Guvernului
nr.1027/11.11.2014 sau orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului.

Art. 3 Comisia de concurs va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 15, art. 20 - 30 din legislaţia în vigoare - Hotărărea
Guvernului nr. 286/23.03.2011 completată prin Hotărârea Guvernului nr.1027/11.11.2014.
Art. 4 Comisia de soluționare a contestațiilor va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 16 , art. 31 - 36 din legislaţia în
vigoare - Hotărărea Guvernului nr. 286/23.03.2011 completată prin Hotărârea Guvernului nr.1027/11.11.2014;
Art. 5 Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul secretariat din
cadrul instituţiei publice.
DIRECTOR,
prof. ing. Alina Mihaela MUNTEANU
ÎNTOCMIT,
SECRETAR șef,
MÎNDRU Loredana Mioara

NR. 2641/20.03.2015

NR. .......................................................

CĂTRE,

DOMNUL PRIMAR AL MUNICIPIULUI TECUCI, ȚUCHEL GERHARDT DANIEL
ÎN ATENȚIA COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE

referitor la: acordare aviz favorabil în vederea organizării concursului privind ocuparea postului de
secretar (S), 1,00 normă
document emis de: LICEUL TEHNOLOGIC ”ELENA CARAGIANI„ TECUCI
În baza adresei nr. 12959/R/PJ/ 31.03.2015, emisă de U.A.T. M. TECUCI, revenim cu
documentația de concurs privind ocuparea postului de secretar (S).
Multumim pentru ca ne-ati sesizat problema aparuta. Ne cerem sincer scuze pentru
inconvenient!
DIRECTOR,
prof. ing. Alina Mihaela Munteanu

ÎNTOCMIT

NUMELE ȘI PRENUMELE
MÎNDRU LOREDANA MIOARA

FUNCȚIA
SECRETAR ȘEF

SEMNĂTURA

COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET” TECUCI

Bd. Victoriei, nr. 12
Telefon/Fax 0236 811695
E-mail: lsh_tecuci@yahoo.com
Site: www.spiruharet-tecuci.ro
-------------------------------------------------------

Nr. 459/18.02.2015
CONCURS POST MUNCITOR CALIFICAT – FOCHIST
NORMA ÎNTREAGĂ-PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Graficul de desfășurare a concursului:
Concursul se va desfășura la sediul unității în orașul Tecuci, b-dul Victoriei nr. 12,
după cum urmează:
Etapa de concurs

Data/perioada

Înscriere
Selecția dosarelor - verificarea îndeplinirii
condițiilor de participarea la concurs
Afișarea candidaților care îndeplinesc condițiile
de participarea la concurs
Înregistrarea contestațiilor privind rezultatele
selecției dosarelor depuse
Soluționarea contestațiilor

20 aprilie-8 mai 2015
11.05.2015, ora 9,00

Afișarea rezultatelor după contestații
Proba scrisă
Afișarea rezultatelor la proba scrisă
Depunerea contestațiilor
Soluționarea contestațiilor
Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă
(după contestații)
Proba practică
Afișarea rezultatelor la proba practica
Depunerea contestațiilor
Soluționarea contestațiilor
Afișarea rezultatelor finale la proba practică
(după contestații)
Interviu
Afișarea rezultatelor la interviu
Depunerea contestațiilor
Soluționarea contestațiilor
Afișarea rezultatelor finale la interviu (după
contestații)
Afișarea rezultatelor finale

Observații
Dosarele se depun complete

11.05.2015, ora 16,00
13.05.2015
ora:9,00-15,00
14.05.2015,
ora: 9,00-15,00
14.05.2015,ora 16,00
18.05.2015,ora 9,00
18.05.2015,ora16,00
19.05.2015
ora:9,00-15,00
20.05.2015,
ora: 9,00-15,00
20.05.2015,ora 16,00
21.05.2015,ora 9,00
21.05.2015,ora 16,00
22.03.2015
ora:9,00-15,00
25.05.2015,
ora: 9,00-15,00
25.05.2015,ora 16,00
26.05.2015, ora 9,00
22.03.2015,ora 16,00
23.03.2015
ora:9,00-14,00
23.03.2015,
ora: 14,00-15,00
23.03.2015,ora 15,00
23.03.2015,ora 16,00

*Eventualele contestații se depun la sediul colegiului în perioada menționată în grafic.

**Candidații pot contesta numai notele proprii, la proba scrisă și practică.
***Rezultatul final, este media aritmetică dintre nota de la proba scrisă, practică și nota de la
interviu, care trebuie să fie minim 5 (cinci).
****Candidatul declarat reușit , va fi candidatul cu media cea mai mare, care se încadrează pe o
perioadă de probă de 30 de zile.
Director,
Prof. Grecu Ion

Secretar șef,
Tiron Olga

NR. .....................................
CĂTRE,

DOMNUL PRIMAR AL MUNICIPIULUI TECUCI, ȚUCHEL GERHARDT
ÎN ATENȚIA COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE

referitor la: numire reprezentanți U.A.T.M. TECUCI în concursul privind ocuparea postului de
secretar (S)
document emis de: LICEUL TEHNOLOGIC ”ELENA CARAGIANI„ TECUCI

În baza adresei nr. 37.310/PJ/14.11.2013 transmisă de compartimentul ”Administrare Școli”

din cadrul Primăriei Municipiului Tecuci,vă solicităm să numiți 2 (doi) reprezentanți din partea

U.A.T.M. TECUCI, pentru a face parte din comisia de organizare și comisia de soluționare a

contestațiilor, din cadrul concursului privind ocuparea postului/1,00 normă de secretar, studii
superioare.

DIRECTOR,
prof. ing. Alina Mihaela Munteanu

ÎNTOCMIT

NUMELE ȘI PRENUMELE
MÎNDRU LOREDANA MIOARA

FUNCȚIA
SECRETAR ȘEF

SEMNĂTURA

