LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA DOAMNA” TÂRGOVIŞTE
Strada PÂRVAN POPESCU, Nr.60, TEL/FAX 0245 21 11 66
Cod poștal 130078, Dâmbovița, România
E-mail: contact@balasadoamna.ro
Site-web: www.balasadoamna.ro

Nr. 924/03.03.2022
LISTA PUNCTAJELOR OBȚINUTE ÎN CADRUL PROCESULUI DE SELECȚIE A PERSONALULUI
DIDACTIC BENEFICIAR ÎN CADRUL ACREDITĂRII ERASMUS+ KA1VET
2021-1-RO01-KA121-VET-000011426
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Numele și prenumele
BONDU ALEXANDRU
DEFTU MIHAI LAURENȚIU
ANDREI RADU
POPA BARBARA BRIGITA

Punctaj
autoevaluare
88
73
80
70

Punctaj
comisie
86,00
71,33
63,66
54,00

Rezultat
ADMIS
ADMIS
REZERVĂ
REZERVĂ

Notă:
Candidații de pe pozițiile 3 și 4 din lista finală sunt considerați rezerve, pentru eventualitatea în care, în
timpul implementării proiectului, unul dintre candidații declarați admiși se va retrage sau se află în imposibilitatea
de a participa la stagiul de formare.
Retragerea din proiect presupune și restituirea tuturor sumelor cheltuite de către Liceul de Arte
„Bălașa Doamna” Târgoviște pentru respectivul candidat până la data retragerii, precum și a
eventualelor sume angajate spre plată și care trebuie să fie plătite.
După afișarea rezultatelor finale, candidații declarați admiși vor semna un contract cu Liceul de Arte
„Bălașa Doamna” ce va reglementa drepturile și obligațiile asumate de părți pe durata derulării contractului,
respectiv până la data de 30.11.2022.
Important:
Eventualele contestații vor fi trimise joi, 03.03.2022, în intervalul 14:00 – 18:00, la adresa
erasmus.vet@balsadoamna.ro, prin completarea unei cereri. Nerespectarea condițiilor atrage respingerea
contestației sau pierderea dreptului de a depune contestație. Confirmarea primirii contestației se va realiza printrun email automat.
Nu pot fi contestate punctajele altor candidați.
Soluționarea contestațiilor va avea loc în termen de 48 de ore, la expirarea acestui interval, dacă:
- sunt redactate pe formularul transmis;
- se referă exclusiv la propriul punctaj;
- sunt comunicate în termenul prevăzut (joi, 03.03.2022, în intervalul 14:00 – 18:00).
Președinte,
Pr. Prof. Marian DOBRESCU
digital de
Marian Semnat
Marian Dobrescu
2022.03.03
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