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Nr. 171 / 24.06.2022 

 

Adeverință, 

 

 Prin prezenta se adeverește că doamna Enache Maria-Adelina, studentă la 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Știinte, Departamentul de Matematica, Specializarea 

Matematica Informatică, a efectuat pregătire remedială pe parcursul anului școlar 2021-2022.  

 Acest proiect a fost realizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-

Severin așa cum reiese din contractul de parteneriat cu numărul 4804/16.05.2022.  

 Prezenta adeverință se eliberează pentru a-i servi la portofoliul personal. 

 

 Precizăm că scopul asociației Neutrino este, așa cum e prevăzut Actul Constitutiv la 

Art.5: de a contribui la buna desfășurare a activităților școlare și sportive, educaționale, 

culturale, creșterea performanțelor școlare, dezvoltarea instituțională.  
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Nr. 172 / 24.06.2022 

 

Adeverință, 

 

 Prin prezenta se adeverește că doamna BERCU MIHĂIȚĂ, student la Universitatea 

din Craiova, Facultatea de Știinte, Departamentul de Matematică, Specializarea Matematică 

Informatică, a efectuat pregătire remedială pe parcursul anului școlar 2021-2022.  

 Acest proiect a fost realizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-

Severin așa cum reiese din contractul de parteneriat cu numărul 4804/16.05.2022.  

 Prezenta adeverință se eliberează pentru a-i servi la portofoliul personal. 

 

 Precizăm că scopul asociației Neutrino este, așa cum e prevăzut Actul Constitutiv la 

Art.5: de a contribui la buna desfășurare a activităților școlare și sportive, educaționale, 

culturale, creșterea performanțelor școlare, dezvoltarea instituțională.  
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Nr. 173 / 24.06.2022 

 

Adeverință, 

 

 Prin prezenta se adeverește că doamna CHICOȘ ALICE-ELENA, studentă la 

Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, a efectuat pregătire 

remedială pe parcursul anului școlar 2021-2022.  

 Acest proiect a fost realizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-

Severin așa cum reiese din contractul de parteneriat cu numărul 4804/16.05.2022.  

 Prezenta adeverință se eliberează pentru a-i servi la portofoliul personal. 

 

 Precizăm că scopul asociației Neutrino este, așa cum e prevăzut Actul Constitutiv la 

Art.5: de a contribui la buna desfășurare a activităților școlare și sportive, educaționale, 

culturale, creșterea performanțelor școlare, dezvoltarea instituțională.  
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Nr. 174 / 24.06.2022 

 

Adeverință, 

 

 Prin prezenta se adeverește că doamna FLORESCU ANDREEA, studentă la 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe, Matematică-Informatică, a efectuat pregătire 

remedială pe parcursul anului școlar 2021-2022.  

 Acest proiect a fost realizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-

Severin așa cum reiese din contractul de parteneriat cu numărul 4804/16.05.2022.  

 Prezenta adeverință se eliberează pentru a-i servi la portofoliul personal. 

 

 Precizăm că scopul asociației Neutrino este, așa cum e prevăzut Actul Constitutiv la 

Art.5: de a contribui la buna desfășurare a activităților școlare și sportive, educaționale, 

culturale, creșterea performanțelor școlare, dezvoltarea instituțională.  
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Nr. 175 / 24.06.2022 

 

Adeverință, 

 

 Prin prezenta se adeverește că doamna MOLDOVEANU AURORA, studentă la 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe, Matematică-Informatică, a efectuat pregătire 

remedială pe parcursul anului școlar 2021-2022.  

 Acest proiect a fost realizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-

Severin așa cum reiese din contractul de parteneriat cu numărul 4804/16.05.2022.  

 Prezenta adeverință se eliberează pentru a-i servi la portofoliul personal. 

 

 Precizăm că scopul asociației Neutrino este, așa cum e prevăzut Actul Constitutiv la 

Art.5: de a contribui la buna desfășurare a activităților școlare și sportive, educaționale, 

culturale, creșterea performanțelor școlare, dezvoltarea instituțională.  
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Nr. 176 / 24.06.2022 

 

Adeverință, 

 

 Prin prezenta se adeverește că doamna ONEA AMALIA MARIA, AURORA, 

studentă la Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Matematică și Informatică a efectuat 

pregătire remedială pe parcursul anului școlar 2021-2022.  

 Acest proiect a fost realizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-

Severin așa cum reiese din contractul de parteneriat cu numărul 4804/16.05.2022.  

 Prezenta adeverință se eliberează pentru a-i servi la portofoliul personal. 

 

 Precizăm că scopul asociației Neutrino este, așa cum e prevăzut Actul Constitutiv la 

Art.5: de a contribui la buna desfășurare a activităților școlare și sportive, educaționale, 

culturale, creșterea performanțelor școlare, dezvoltarea instituțională.  

 

 

 


