
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: „Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră 
şi stagii de practică la angajator –PRACTICOR ® EURO-REGIO” 
Contract : nr. POSDRU/161/2.1/G/132889 , http://practicor.ro/euro-regio

Nr inregistrare Sediu proiect .................

PROCES VERBAL DE ŞEDINŢĂ,
încheiat astăzi,  ..............................,

cu ocazia desfăşurării interviului de evaluare a candidaților de către comisia de selecţie 
pentru postul de........................................................................

Şedinţa se desfăşoară în sala 203A –la sediul de proiect, la data de............../ora inceperii.......
Se constată că s-au prezentat la concurs...........................candidat/candidați, si anume:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Membrii comisiei de selecţie și decizie:

- studiază cerintele generale și criteriile pentru selecţie;

- verifică documentele depuse de candidat, conform necesităților impuse de anunțul de selecţie;

- procedează la intervievarea candidatului/candidatilor.

În  urma  verificării  documentelor  și  a  răspunsurilor  primite  la  întrebarile  puse,  se  hotârăște  că  dl/d-
na  .....................................................................................................................................................................
având CNP..................................................................................... îndeplineşte/nu îndeplineşte cerinţele pentru
a  fi  colaborator  în  proiectul  PRACTICOR  EURO-REGIO,  pe  postul  de  ...............................................,
începând cu data de..................................................................................... 

Hotărârea a fost luată prin vot de membrii Comisiei de selecţie și decizie:

- Presedinte: Rector/Prorector UPT (S) DA/NU, atribuind ...............puncte din 100
- Membru: cj Alina Monica ATANASESCU DA/NU, atribuind ...............puncte din 100 

Membru: Manager proiect, Ioana IONEL DA/NU, atribuind ...............puncte din 100

Rezultatul comisiei se transmite candidatului la finalul şedinţei. 
Se va duce la îndeplinire, aplicându-se procedura de angajare instituțională, dacă e cazul, după scurgerea

perioadei de contestație.

Membrii comisiei:
- Rector/Prorector UPT (S) ..............................................................................
- Membru: cj Alina Monica ATANASESCU ..............................................................................
- Manager proiect, Ioana IONEL ..............................................................................

Întocmit
Secretar

Durata şedinţei: ......... ore
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Cerere tip de a candida pe pozitia de................................

Subsemnatul/Subsemnata...............................................................................

domicilat/domiciliata  in  .............................................................................,

avand  CNP......................................................................................................,

in prezent angajat/angajata la ........................................................., pe post

de.............................................................. , avand telefon                            ,

e-mail:                                                  , prin prezenta mă înscriu la concurs

pentru ocuparea postului de ...............................................................

Precizez că:

Mă declar disponibil/disponibila și capabil/capabila, ca, urmarind obiectivul

general (OG) al proiectului, să depun un număr de ................................/lună

pentru implementarea proiectului.

Mă voi prezentarea la interviu in fata Comisiei de selecţie și decizie, la data

anunțată.

Ca dovadă a pregătirii mele atasez: 

1. CV fromat Europass,

2. Alte  diplome/acte  ce  atestă  experinta/calificarea  mea,  în  număr

de .............................................

NUME, Prenume,

Semnatură, 

Dată
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ANUNT

Se  scoate  la  concurs  postul  de...........................................................

din cadrul proiectului susnumit.

Detalii  legate  de  Fisa  postului,  depunerea  candidaturii  si  cerinte

generale si specifice, precum si data consursului se pot obtine la Sediul

de proiect (Fac. Mecanica Bv M Viteazu Nr 1, Timisoara) si/sau la S.

Personal al Univ. Politenica din Timisoara - Solicitant (Piata Victoriei

Nr 2, Timisoara).

Pentru  informaţii  suplimentare  vă  rugăm  să  vă  adresați  la  tel.

(+40)256403734  și/sau  e-mail:  ioana.ionel@  upt.ro, doamna  Ioana

IONEL, manager proiect.

Data

Timisoara
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