
 

 

 

 

       

 

 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman (2014-2020) 

Titlul proiectului: Activităţi şi măsuri integrate pentru susţinerea studenţilor în procesul tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii în condiţii de nediscriminare şi incluziune socială  
   

Proiect derulat de: 

Axa Prioritară: Educație si competențe 

 Componenta 1: Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii  

Cod apel: POCU/90/6/19  Cod proiect 106731 

Partener: 

  

UNIVERSITATEA din PITEŞTI AOAAG 

 

Tabel cu studenții de la specializarea Informatică înscriși la concursul de selecție pentru grupul țintă al proiectului ”Activităţi 

şi măsuri integrate pentru susţinerea studenţilor în procesul tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii în condiţii de 

nediscriminare şi incluziune socială” – rezerve  

 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Situația școlară (5 

puncte pentru studenți 
integraliști și 4 puncte 
pentru studenții 

neintegraliști) 

Domiciliul (3 puncte 

pentru studenții din 

mediul rural) 

Apartenența la 
grupul studenților 
netradiționali (2 

puncte) 

Total puncte 
obținute 

1.  Mogoașe Filip 5 – 6,03 3 - 8 

2.  Zinca Adina Cătălina 5 – 8,85 - - 5 

3.  Drăgușin Laurențiu Florin 5 – 5,86 - - 5 

4.  Popa Andrei Sebastian 5 – 7,45 - - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       

 

 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman (2014-2020) 

Titlul proiectului: Activităţi şi măsuri integrate pentru susţinerea studenţilor în procesul tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii în condiţii de nediscriminare şi incluziune socială  
   

Proiect derulat de: 

Axa Prioritară: Educație si competențe 

 Componenta 1: Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii  

Cod apel: POCU/90/6/19  Cod proiect 106731 

Partener: 

  

UNIVERSITATEA din PITEŞTI AOAAG 

 

 

Tabel cu studenții de la specializarea Drept înscriși la concursul de selecție pentru grupul țintă al proiectului ”Activităţi şi 

măsuri integrate pentru susţinerea studenţilor în procesul tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii în condiţii de nediscriminare 

şi incluziune socială” – rezerve  

 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Situația școlară (5 

puncte pentru studenți 
integraliști și 4 puncte 
pentru studenții 

neintegraliști) 

Domiciliul (3 puncte 

pentru studenții din 

mediul rural) 

Apartenența la 
grupul studenților 
netradiționali (2 

puncte) 

Total puncte 
obținute 

1.  Alexandru Eliza Claudia 4 -56 PC - 6.32 - - 4 

2.  Nicolae Alexandru Ionut 4 – 52 PC - - 4 

3.  Stanciu Maria Lorena 4 -51 PC - - 4 

4.  Tincă Marius Constantin 4 -51PC - - 4 

5.  Călina Layla Valentina 4-47 PC - - 4 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       

 

 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman (2014-2020) 

Titlul proiectului: Activităţi şi măsuri integrate pentru susţinerea studenţilor în procesul tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii în condiţii de nediscriminare şi incluziune socială  
   

Proiect derulat de: 

Axa Prioritară: Educație si competențe 

 Componenta 1: Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii  

Cod apel: POCU/90/6/19  Cod proiect 106731 

Partener: 

  

UNIVERSITATEA din PITEŞTI AOAAG 

 

 

Tabel cu studenții de la specializarea Autovehicule Rutiere înscriși la concursul de selecție pentru grupul țintă al proiectului 

”Activităţi şi măsuri integrate pentru susţinerea studenţilor în procesul tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii în condiţii de 

nediscriminare şi incluziune socială” – rezerve  

 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Situația școlară (5 

puncte pentru studenți 
integraliști și 4 puncte 
pentru studenții 

neintegraliști) 

Domiciliul (3 puncte 

pentru studenții din 

mediul rural) 

Apartenența la 
grupul studenților 
netradiționali (2 

puncte) 

Total puncte 
obținute 

1.  Badea Andreea-Roxana 5 – 6,52 3 - 8 

2.  Costică Florin Alexandru 5 – 6,92 - 2 7 

3.  Dică Denisa Ionica 4 – 56 pc - 2 6 

4.  Conovici Marian Răzvan 4 – 53 pc - - 4 

5.  Bădiță Vasile Damian 4/36 PC - - 4 

 

Tabel cu studenții de la specializarea Ingineria Transporturilor și a Traficului înscriși la concursul de selecție pentru grupul 

țintă al proiectului ”Activităţi şi măsuri integrate pentru susţinerea studenţilor în procesul tranziţiei de la şcoală la piaţa 

muncii în condiţii de nediscriminare şi incluziune socială” – rezerve  

 



 

 

 

 

       

 

 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman (2014-2020) 

Titlul proiectului: Activităţi şi măsuri integrate pentru susţinerea studenţilor în procesul tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii în condiţii de nediscriminare şi incluziune socială  
   

Proiect derulat de: 

Axa Prioritară: Educație si competențe 

 Componenta 1: Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii  

Cod apel: POCU/90/6/19  Cod proiect 106731 

Partener: 

  

UNIVERSITATEA din PITEŞTI AOAAG 

 

 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Situația școlară (5 

puncte pentru studenți 
integraliști și 4 puncte 
pentru studenții 

neintegraliști) 

Domiciliul (3 puncte 

pentru studenții din 

mediul rural) 

Apartenența la 
grupul studenților 
netradiționali (2 

puncte) 

Total puncte 
obținute 

1.  Aldea Alexandru Valerian 5 – 5.85 - - 5 

2.  Ban Claudiu Gabriel 4/49 pc  2 6 

3.  Petria Alexandra Alina 4/43 pc 3 - 7 

4.  Udrescu Valeriu George 4/45 pc - - 4 

 

 

 

 



 

 

 

 

       

 

 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman (2014-2020) 

Titlul proiectului: Activităţi şi măsuri integrate pentru susţinerea studenţilor în procesul tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii în condiţii de nediscriminare şi incluziune socială  
   

Proiect derulat de: 

Axa Prioritară: Educație si competențe 

 Componenta 1: Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii  

Cod apel: POCU/90/6/19  Cod proiect 106731 

Partener: 

  

UNIVERSITATEA din PITEŞTI AOAAG 

 

 

 

 

 

 

Tabel cu studenții de la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială înscriși la concursul de selecție pentru grupul 

țintă al proiectului ”Activităţi şi măsuri integrate pentru susţinerea studenţilor în procesul tranziţiei de la şcoală la piaţa 

muncii în condiţii de nediscriminare şi incluziune socială” – rezerve  

 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Situația școlară (5 

puncte pentru studenți 
integraliști și 4 puncte 
pentru studenții 

neintegraliști) 

Domiciliul (3 puncte 

pentru studenții din 

mediul rural) 

Apartenența la 
grupul studenților 
netradiționali (2 

puncte) 

Total puncte 
obținute 

1.  Smărăndache Andreea 5 – 8,36 - - 5 

2.  Căpruci Andreea Emilia 5 – 8,16 - - 5 

3.  Vlaicu Cristian 5 – 7,98 - - 5 

4.  Prioteasa Ana Maria 5 – 7,90 - - 5 

5.  Stoican Andrada Haritina 5 – 7,78 - - 5 

 

 



 

 

 

 

       

 

 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman (2014-2020) 

Titlul proiectului: Activităţi şi măsuri integrate pentru susţinerea studenţilor în procesul tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii în condiţii de nediscriminare şi incluziune socială  
   

Proiect derulat de: 

Axa Prioritară: Educație si competențe 

 Componenta 1: Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii  

Cod apel: POCU/90/6/19  Cod proiect 106731 

Partener: 

  

UNIVERSITATEA din PITEŞTI AOAAG 

 

 

 

 

 

 

Tabel cu studenții de la specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune  înscriși la concursul de selecție pentru grupul 

țintă al proiectului ”Activităţi şi măsuri integrate pentru susţinerea studenţilor în procesul tranziţiei de la şcoală la piaţa 

muncii în condiţii de nediscriminare şi incluziune socială” – rezerve  

 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Situația școlară (5 

puncte pentru studenți 
integraliști și 4 puncte 
pentru studenții 

neintegraliști) 

Domiciliul (3 puncte 

pentru studenții din 

mediul rural) 

Apartenența la 
grupul studenților 
netradiționali (2 

puncte) 

Total puncte 
obținute 

1.  Ciobanu Mihaela Georgiana 4-55 PC 3 2 9 

2.  Gulie Alexandra 4-44 PC 3 - 7 

3.  Sibiceanu Talida Andreea 4-36 PC 3 - 7 

4.  Șerban Tania Mihaela 4 – 39 pc - - 4 

 



 

 

 

 

       

 

 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman (2014-2020) 

Titlul proiectului: Activităţi şi măsuri integrate pentru susţinerea studenţilor în procesul tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii în condiţii de nediscriminare şi incluziune socială  
   

Proiect derulat de: 

Axa Prioritară: Educație si competențe 

 Componenta 1: Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii  

Cod apel: POCU/90/6/19  Cod proiect 106731 

Partener: 

  

UNIVERSITATEA din PITEŞTI AOAAG 

 

 

 

 

Tabel cu studenții de la specializarea Horticultura  înscriși la concursul de selecție pentru grupul țintă al proiectului 

”Activităţi şi măsuri integrate pentru susţinerea studenţilor în procesul tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii în condiţii de 

nediscriminare şi incluziune socială” – rezerve  

 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Situația școlară (5 

puncte pentru studenți 
integraliști și 4 puncte 
pentru studenții 

neintegraliști) 

Domiciliul (3 puncte 

pentru studenții din 

mediul rural) 

Apartenența la 
grupul studenților 
netradiționali (2 

puncte) 

Total puncte 
obținute 

1.  Ștefan Maria 5 – 6,83 - 2 7 

2.  Pruiu Ioana Gina 5 - 6.52 - 2 7 

3.  Crăciun Mircea Henrik 5 – 6.89 - 2 7 

4.  Dobrică Ruxandra Elena 4 - 50 PC 3 - 7 

5.  Tîrziu Constantin-Cătălin 4 – 35 PC 3 2 9 

 

 

Responsabil recrutare și monitorizare grup țintă, 

Daniela Iancu 


