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1. Expert achizitii publice  – 03.12.2018, ora 11:00, la sediul SC Logics SRL, str. Cezar Boliac nr.6, 

persoana nominalizata de CRFPA Teleorman pentru a face parte din comisia de examinare este doamna 

Dragomir Alina Elena. 

2. Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie – 03.12.2018, ora 11:00, la sediul CFP Tirgoviste, 

str. Tudor Vladimirescu nr.1A, persoana nominalizata de CRFPA Teleorman pentru a face parte din comisia 

de examinare este doamna  Calin Simona Florenta. 

3. Maseur  – 11.12.2018, ora 11:00, la sediul AJOFM Olt, persoana nominalizata de CRFPA Teleorman 

pentru a face parte din comisia de examinare este doamna Dragomir Alina Elena. 

4. Operator confectioner industrial  – 12.12.2018, ora 12:00, la sediul SC RALEX SRL - Pucioasa, persoana 

nominalizata de CRFPA Teleorman pentru a face parte din comisia de examinare este doamna Constantin 

Mita. 

5. Bucatar  – 12.12.2018, ora 11:00, la sediul CFP Tirgoviste, persoana nominalizata de CRFPA Teleorman 

pentru a face parte din comisia de examinare este doamna Calin Simona Florenta. 

6. Mecanic auto  – 12.12.2018, ora 11:00, la sediul CFP Tirgoviste, persoana nominalizata de CRFPA 

Teleorman pentru a face parte din comisia de examinare este domnul Marinescu Iulian. 

7. Lucrator in comert  – 13.12.2018, ora 11:00, la sediul Liceului Tehnologic V Magearu – Rosiori de 

Vede, persoana nominalizata de CRFPA Teleorman pentru a face parte din comisia de examinare este doamna 

Dragomir Alina Elena. 

8. Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca  – 19.12.2018, ora 11:00, la sediul CFP 

Tirgoviste, persoana nominalizata de CRFPA Teleorman pentru a face parte din comisia de examinare este 

doamna Dragomir Alina. 

9. Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca  – 19.12.2018, ora 13:00, la sediul CFP 

Tirgoviste, persoana nominalizata de CRFPA Teleorman pentru a face parte din comisia de examinare este 

doamna Dragomir Alina. 

 

10. Lucrator in comert  – 20.12.2018, ora 11:00, la sediul Liceului Dimitrie Bolintineanu, persoana 

nominalizata de CRFPA Teleorman pentru a face parte din comisia de examinare este doamna Dragomir 

Alina. 

11. Lucrator in comert  – 20.12.2018, ora 14:00, la sediul Liceului Dimitrie Bolintineanu, persoana 

nominalizata de CRFPA Teleorman pentru a face parte din comisia de examinare este doamna Dragomir 

Alina. 

 

 


