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Către:  

 

         

AGENTIA  PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA  TELEORMAN 

COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALA TELEORMAN 

 

 

Referitor la: examene februarie 2019 

 

Va informam ca in luna februarie  2019 vor avea loc urmatoarele examene : 

1. Formator  – 01.02.2018, ora 14:00, la sediul CRFPA Teleorman persoana nominalizata de CRFPA Teleorman 

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

2. Frizer coafor manichiurist pedichiurist – 05.02.2018, ora 10:00, la sediul Logics SRL, str. Cezar Bolliac nr.6, 

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

Simona Florenta. 

3. Frizer coafor manichiurist pedichiurist – 11.02.2018, ora 11:00, la sediul AJOFM Olt, persoana nominalizata 

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

4. Lucrator in cultura plantelor  – 12.02.2019, ora 11:00, la sediul Primariei Ciolanesti persoana nominalizata 

de CRFPA Teleorman pentru a face parte din comisia de examinare este doamna Zbirnea Mariana. 

5. Frizer coafor manichiurist pedichiurist – 14.02.2018, ora 10:00, la sediul CRFPA Teleorman, persoana 

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

Florenta 

6. Infirmiera  – 14.02.2019, ora 10:00, la sediul CRFPA Teleorman, persoana nominalizata de CRFPA Teleorman 

pentru a face parte din comisia de examinare este doamna Zbirnea Mariana. 

7. Frizer coafor manichiurist pedichiurist – 15.02.2018, 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 

8. Infirmiera  –20.02.2019, ora 11:00, la sediul CFP Tirgoviste, persoana nominalizata de CRFPA Teleorman 

pentru a face parte din comisia de examinare este doamna Zbirnea Mariana. 

9. Electrician exploatare medie si joasa tensiune  – 20.02.2019, ora 11:00, la sediul CFP Tirgoviste, persoana 

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

10. Mecanic auto  – 26.02.2018, ora 10:00, la sediul CRFPA Teleorman, persoana nominalizata de CRFPA 

Teleorman pentru a face parte din comisia de examinare este domnul Marinescu Iulian 
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11. Frizer coafor manichiurist pedichiurist – 26.02.2018, 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 

12. Bucatar – 27.02.2018, ora 10:00, la sediul CRFPA Teleorman, persoana nominalizata de CRFPA Teleorman 

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

13. Zidar, pietrar, terncuitor – 27.02.2018, ora 11:00, la sediul Primariei Mirzanesti, persoana nominalizata de 

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

14. Comerciant vanzator marfuri nealimentare – 28.02.2018, ora 11:00, la sediul Primariei Calinesti, persoana 

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

 

    

 

 

Cu deosebita consideratie, 

           Director 

           Nelu DINCA          Intocmit, 

Simona Florenta CALIN 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al  Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.  
ANOFM a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor 
dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securității datelor cu caracter personal, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituţia noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta 
prevederile Regulamentului (UE) 2016. 


