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BORDEROU SELECTIE DOSARE

încheiat azi 10.05.2013, în urma selecţiei dosarelor depuse  pentru examenul
organizat în data de 10.05.2013, ora 10.00, în vederea ocuparii postului vacant de Responsabil financiar pe perioadă nedeterminată,

în cadrul G.A.L. „Colinele Olteniei”

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor*) Motivul respingerii dosarului

1. BADEA MIOARA ADMIS

*) Se trec următoarele menţiuni: „Admis", „Respins", ,,Anulat,,,după caz..

a) Termenul de contestatii este de cel mult 48 de ore de la data afisarii rezultatului la selectia dosarelor.

b) In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor comisia de solutionare a contestatiilor va analiza dosarul doar pentru
candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

c) Contestatiile se depun la sediul G.A.L. „Colinele Olteniei”

COMISIA DE EXAMEN

Presedinte  : Dragusin Ionut Teodor

Membrii     : Grigorie Elena Madalina

Epure Stefan

Email:galcolineleolteniei@yahoo.com
www.galcolineleolteniei.ro
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Borderou final consemnare interviu
încheiat azi, 10.05.2013, la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de Responsabil financiar pe perioadă

nedeterminată, în cadrul G.A.L. „Colinele Olteniei”

Tipul probei: INTERVIU

Nr.
crt.

Numele si prenumele candidatului Rezultatul probei

1 2 3
1. BADEA MIOARA ADMIS

*) Se trec următoarele menţiuni: „Admis", „Respins".

a)Termenul de contestatii este de cel mult 48 de ore de la data afisarii rezultatului.

b) In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei comisia de solutionare a contestatiilor va analiza dosarul doar pentru candidatul
contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

c)Contestatiile se depun la sediul G.A.L. „Colinele Olteniei”

COMISIA DE EXAMEN

Presedinte : Dragusin Ionut Teodor

Membrii     :  Grigorie Elena Madalina

Epure Stefan

Email:galcolineleolteniei@yahoo.com
www.galcolineleolteniei.ro

