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ANUNȚ 

privind castigatorii concursului pe meserii – Domeniul Protectia Mediului  - din cadrul  

proiectului Stagii de practica inovatoare ‘’Elevii de azi – Angajatii de maine’’ 

Cod Smis 2014+ : 130651, Partener 2 -  Liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea 

 
 

 

In data de 20 mai 2022, la sediul Liceului Tehnologic Nr. 1 Fundulea, sala de curs nr.17, intre 

orele 10:30 si 15:30, a avut loc concursul pe meserii domeniul  Protectia Mediului; urmare a 

probelor de concurs au fost desemnati castigatori urmatorii: 

 

Locul 1 – Matei Adelin Gabriel (2000 ron) 

Locul 2 – Gheorghe Florentina Georgiana (1500 ron) 

Locul 3 – Basaru Mihai Gabriel (1000 ron) 

 

Participanți: 

Elevi inscrisi în grupul tinta din cadrul Liceului Tehnologic nr. 1 Fundulea – Domeniul Protectia 

Mediului - al proiectului “Stagii de practica inovatoare ‘’Elevii de azi – Angajatii de maine’’ 

Cod Smis 2014+: 130651, contract de finanțare OIR POSDRU Sud Muntenia nr. 

26484/13.11.2020. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, 

Axa prioritară 6 „Educație și competențe”. 

Concursul de meserii se va desfasura in conformitate cu prevederile Metodologiei cadru de 

desfasurare a concursului elaborata de catre comisia de organizare si derulare a concursului. 

 

Perioada de desfasurare: 

Concursul de meserii – domeniul Protectia Mediului a avut loc in data de 20 Mai 2022, la sediul 

Liceului Tehnologic Nr. 1 Fundulea, sala de curs nr.17, intre orele 10:30 si 13:45, astfel: 

Proba scrisa: 10:30 – 11:30 

Proba practica: 11:45 – 13:45 

Proba departajare: 14:30 – 15:30 
 

Beneficii oferite celor inscrisi in cadrul grupului tinta: 

 

1. 5 concursuri pe meserii. Se vor acorda cate 3 premii/fiecare specializare: 

– Locul 1 va fi reprezentat de 2000 Ron, 

– Locul 2 va fi reprezentat de 1500 Ron, 

– Locul 3 va fi reprezentat de 1000 Ron.  
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Probele au fost urmatoarele: proba scrisa in cadrul careia s-au evaluat  cunostintele corespunzatoare 

domeniului de pregatire/calificarii profesionale. Proba practica a evaluat aptitudinile si abilitatile 

practice specifice domeniului de pregatire/calificarii profesionale.  

 

 

 

Multumiri tuturor participantilor si felicitari castigatorilor! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date contact:  
 

Dna. Carmen Dinu – Mentor stagii de practica 

Telefon: 021 318.01.13,  

E-mail:office@adizmb.ro;  
 

Dna. Mihai Daniela – Expert Coordonator stagii practica P2 

Telefon: 021 318.01.13,  

E-mail:office@adizmb.ro;  
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