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REZULTATELE ATRIBUIRII CONTRACTULUI 

privind selecţia consultanţilor individuali - masterand practicant 

pentru realizarea activităţilor de organizare şi derulare a sesiunilor de consiliere profesională şi orientare în carieră 

 

 

Nr.

crt. 

Procedura de achizitie 

aplicata 

Numele și 

prenumele 

ofertantului 

Adresa ofertantului Obiectul contractului 
Durata 

contractului 

Data semnării 

contractului 
Valoarea 

contractului 

1 
Consultant individual –

masterand practicant 
Pîslariu Andreea Hîrlău, jud. Iași  

activităţi de organizare şi derulare 

a sesiunilor de consiliere 

profesională şi orientare în carieră 

cu 50 de elevi beneficiari 

07.07.2019 – 

21.07.2019 

 

28.06.2019 
1500 lei 

2 
Consultant individual –

masterand practicant 
Amarie Ioana 

Madălina 

Sat Lămășeni (Com. 
Rădășeni), jud. Suceava  

activităţi de organizare şi derulare 

a sesiunilor de consiliere 

profesională şi orientare în carieră 
cu 50 de elevi beneficiari 

 

07.07.2019 – 

21.07.2019 

 

 

28.06.2019 1500 lei 

3 
Consultant individual –

masterand practicant 
Ursan Sergiu Vaslui, jud Vaslui 

activităţi de organizare şi derulare 

a sesiunilor de consiliere 
profesională şi orientare în carieră 

cu 50 de elevi beneficiari 

 

07.07.2019 – 

21.07.2019 

 

28.06.2019 
1500 lei 



 
 

 
 

Nr.

crt. 

Procedura de achizitie 

aplicata 

Numele și 

prenumele 

ofertantului 

Adresa ofertantului Obiectul contractului 
Durata 

contractului 

Data semnării 

contractului 
Valoarea 

contractului 

4 
Consultant individual –

masterand practicant 
Pădurariu Anamaria Dorohoi, jud. Botoșani 

activităţi de organizare şi derulare 
a sesiunilor de consiliere 

profesională şi orientare în carieră 

cu 50 de elevi beneficiari 

07.07.2019 – 

21.07.2019 

 
28.06.2019 

1500 lei 

5 
Consultant individual –

masterand practicant 
Musteață Iraida Republica Moldova 

activităţi de organizare şi derulare 

a sesiunilor de consiliere 

profesională şi orientare în carieră 

cu 50 de elevi beneficiari 

07.07.2019 – 

21.07.2019 

 

 

03.07.2019 
1500 lei 
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Conf.univ.dr Macari Ileana Oana 


