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Anunţ
Informare cu privire la rezultatele selecției GT şi publicarea listei finale

În cadrul proiectului “VENUS — Împreună pentru o viață în siguranță!” - POCU:
465/4/4/128038, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital
Uman 2014 — 2020, implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între
Femei şi Bărbaţi, în calitate de Lider de proiect, Partenerul 35 - Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului a județului Satu Mare prin Comisia numită prin Dispoziția
Directorului General nr.1401/10.10.2019 a încheiat procesul verbal nr.11546/18.05.2021 de
selecţie a candidaților care au optat pentru consiliere vocațională și grup suport.
Dosarele candidaților au fost verificate şi selectate conform “Metodologiei de selecţie pentru
grupul țintă” material elaboratde către liderul de proiect.
Menţionăm conform comunicării rezultatelor GT cu nr. de înreg.11612/19.05.2021 nu au fost
depuse contestaţii drept urmare am elaborat prezentul anunţ cu privire la publicarea listei finale.
Situaţia rezultatelor listei finale este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr. Candidat cu dosar Tipul Serviciului Admis/ Observații
cert. nr. înregistrare social/activității Respins/

pentru care s-a depus|Rezervădosarul
1 Nr. 11207/12.05.2021|Consiliere vocațională|Admis -

Nr. 11205/12.05.2021|Grup suport
2 Nr. 11208/12.05.2021|Consiliere vocaţională|Admis -

Nr. 11206/12.05.2021|Grup suport ȚODETEANZ
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Comisia de identificare şi selecţie a persoanelor
Directorului General nr.1041/10.10.2019 :

| fotnumită prin Dispoziţia
MANI

Nagy Piroska Irma membru /responsabil servicii sociale
Bonea Marinela Mihaela membru /psiholog /)TIea"Pătcaş Florica Crina membru /consilier vocaționăl
Katocz Zsuzsanna Marilena secretar/ coordonator local

1. Numele şi prenumele:
2. Numele şi prenumele:
3. Numele şi prenumele:
4. Numele şi prenumele:


