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Nr.2904/296/28.06.2021 

PROCES-VERBAL 

    EVALUARE DOSARE POSTURI DE SPECIALITATE 

  PSIHOLOG ȘI COORDONATOR CENTRU PENTRU CONSILIERE AGRESORI 

                ÎNFIINȚAT ÎN CADRUL DGASPC SLOBOZIA - IALOMIȚA 

 

Încheiat azi 28.06.2021, cu ocazia verificării și evaluării dosarelor depuse de candidați, pentru 

ocuparea unui post de psiholog și a unui post de coordonator centru. 

Comisia de evaluare, numită prin Decizia Secretarului de Stat al ANES nr. 10/05.02.2021, a 

procedat astăzi, 28.06.2021 ora 10:00, la sediul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse 

Între Femei și Bărbați din București, sector 1, Intrarea Camil Petrescu nr. 5, la verificarea 

dosarelor depuse de candidați. 

Până la termenul limită de depunere a dosarelor, respectiv 25.06.2021, a fost depus, un dosar 

pentru postul de psiholog și un dosar pentru postul de coordonator centru.  

Numele candidaților ce au depus dosare în termenul legal: 
 

 
Numele ofertantului 

post psiholog 
 

 
Data 

1 RĂTUNZEANU ELENA-LUMINIȚA 22.06.2021  
 

Numele ofertantului 
post coordinator centru 

 

 
Data 

1 MARCU PAUL 22.06.2021 

 

1. În urma verificării dosarului depus de către candidata pentru postul de psiholog, membrii 
comisiei de evaluare au analizat și au punctat cerințele  solicitate a fi îndeplinite, conform 
algoritmului aprobat și publicat în anunțul de selecție, rezultând următorul punctaj: 

Membru comisie 

Candidat 

PUNCTAJ OBȚINUT 
Observații 

RĂTUNZEANU ELENA-LUMINIȚA 

Daniela Pârvu 90 _ 

Gabriela Dubovoi 90 _ 

George Dumitrescu 90 _ 

PUNCTAJ MEDIU FINAL 90  
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În urma aplicării criteriului privind stabilirea candidatului câștigător, respectiv punctajul cel 

mai mare obținut și ținând cont de faptul că nu au fost depuse alte dosare de candidatură, 

comisia stabilește că doamna RĂTUNZEANU ELENA-LUMINIȚA este candidatul declarat admis. 

 2.În urma verificării dosarului depus de către candidatul pentru postul de coordonator 

centru, membrii comisiei de evaluare au analizat și au punctat cerințele solicitate a fi 

îndeplinite, conform algoritmului aprobat și publicat în anunțul de selecție, rezultând 

următorul punctaj: 

Membru comisie 

Candidat 

PUNCTAJ OBȚINUT 

MARCU PAUL Observații 

 

Daniela Pârvu 90 _ 

Gabriela Dubovoi 90 _ 

George Dumitrescu 90 _ 

PUNCTAJ MEDIU FINAL 90  

 

În urma aplicării criteriului privind stabilirea candidatului câștigător, respectiv punctajul cel 

mai mare obținut si ținând cont de faptul că nu au fost depuse alte dosare de candidatură, 

comisia stabilește că domnul MARCU PAUL este candidatul declarat admis. 

Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la data afișării/comunicării rezultatului, la 

sediul insituției/online.  

         Interviul se desfășoară la sediul instituției/online în data de 01.07.2021 ora 10.00. 

     
     Publicat astăzi 28.06.2021 
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