
MINISTERUL EDUCAŢIEI COLEGIUL NAŢIONAL "ŞTEFAN CEL MARE"
B-dul Ştefan cel Mare nr. 67
tel./fax.: 0233-790932
E-mail: colegiulstefantgnt@yahoo.com
TG. NEAMŢ, jud. NEAMŢ
Nr. 7.743 din 28.09.2022

PROCES - VERBAL

Privind punctajul acordat de către comisie pentru candidat în urma participării la 

examenul din data de 28.09.2022, (SCRIS) pentru promovarea într-o funcţie cu un nivel de studii 
superior, ca urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învăţământ superior în 

specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea a doamnei Ungurianu Cornelia - Laura de pe 

postul de padagog şcolar debutant în pedagog şcolar cu studii superioare, din cadrul Colegiului 
Naţional „Ştefan cel Mare” Târgu - Neamţ:

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele candidatului

Numele şi
prenumele persoanelor 

care fac parte din 
comisie

Punctajul
acordat

Punctajul
final

1.
UNGURIANU 

CORNELIA - LAURA
Margine Adina - Raluca 100 puncte

100 puncteFilip Daniela 100 puncte
Turluianu Ina - Elena 100 puncte

COMISIA:

Preşedinte: - director, profesor Margine Adina - Raluca 

Membrii: - director adjunct, profesor Filip Daniela

- profesor Turluianu Ina - Elena 
Secretar: - secretar şef Cîrjă Gheorghiţă

mailto:colegiulstefantgnt@yahoo.com


MINISTERUL EDUCAŢIEI COLEGIUL NAŢIONAL "ŞTEFAN CEL MARE"
B-dul Ştefan cel Mare nr. 67
tel./fax.: 0233-790932
E-mail: colegiulstefantgnt@yahoo.com
TG. NEAMŢ, jud. NEAMŢ
Nr. 7.742 din 28.09.2022

PROCES - VERBAL

Privind punctajul acordat de către comisie pentru candidat în urma participării Ia 

examenul din data de 28.09.2022, (SCRIS) pentru promovarea într-o funcţie cu un nivel de studii 
superior, ca urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învăţământ superior în 
specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea a doamnei Vartolomei Elena de pe postul de 

bibliotecar I PL în bibliotecar cu studii superioare, din cadrul Colegiului Naţional „Ştefan cel 
Mare” Târgu - Neamţ:

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele candidatului

Numele şi
prenumele persoanelor 

care fac parte din 
comisie

Punctajul
acordat

Punctajul
final

1. VARTOLOMEI ELENA
Margine Adina - Raluca 100 puncte

100 puncteFilip Daniela 100 puncte
Pascu Elisabeta 100 puncte

COMISIA:

Preşedinte: - director, profesor Margine Adina - Raluca 

Membrii: - director adjunct, profesor Filip Daniela

- profesor Pascu Elisabeta 

Secretar: - secretar şef Cîrjă Gheorghiţă -— ^

mailto:colegiulstefantgnt@yahoo.com


M IN IS T E R U L  EDUCAŢIEI COLEGIUL NAŢIONAL "ŞTEFAN CEL MARE"
B-dul Ştefan cel Mare nr. 67
tel./fax.: 0233-790932
E-mail: colegiulstefantgnt@yahoo.com
TG. NEAMŢ, jud. NEAMŢ
Nr. 7.741 din 28.09.2022

PROCES - VERBAL

Privind punctajul acordat de către comisie pentru candidat în urma participării la 

examenul din data de 28.09.2022, (SCRIS) pentru promovarea într-o funcţie cu un nivel de studii 
superior, ca urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învăţământ superior în 
specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea a doamnei Ungureanu Corina de pe postul de 

administrator financiar I M în administrator financiar cu studii superioare, din cadrul 
Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” Târgu - Neamţ:

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele candidatului

Numele şi
prenumele persoanelor 

care fac parte din 
comisie

Punctajul
acordat

Punctajul
final

Margine Adina - Raluca 100 puncte

1. UNGUREANU CORINA Filip Daniela 100 puncte 100 puncte
Afloari Liliana 100 puncte

COMISIA:

Preşedinte: - director, profesor Margine Adina - Raluca 

Membrii: - director adjunct, profesor Filip Daniela

- contabil şef Afloari Liliana 

Secretar: - secretar şef Cîrjă Gheorghiţă

mailto:colegiulstefantgnt@yahoo.com

