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1

în urma procesului de recrutare şi selecţie a personalului realizat, conform Procedurii PO.DRU.04, de către

Comisia de recrutare și selecţie, pentru ocuparea posturilor vacante înfiinţate în afara organigramei TUIASI

pentru proiectul POCU/626/6/13/130661, cutul “Stag de PRACTICĂ performante pentru studenţii

Universității Tehnice Gheorghe Asachi lași - PRACTIC”, Manager de proiect Prof.univ.dr.ing. Neculai Eugen

Seghedin, au rezultat următoarele:

1. Rezultatul analizei dosarelor prezentate:

a | Numele Denumire post vacant Be |.

Motivul respingerii

|___ candidatului
Project |___ dosarelor! eaal

=

|

3
| FoşălăuCristian Expert întreprinderi admis Nu este cazul

loan simulate

2
]
Munteanu Viad Exoer inreprindeni

|. admis Nu este cazul

3.
|

Siuşer Brinduşa | Expert întreprinderija Alee
admis Nu este cazul

4.
|
Ursache Silviu Ionuţ potipagane admis Nu este cazul

5. | Balan Cătălin zi

|Durmtrel
Expert stagii de practică ame

|

Nu este cazul

6.
|

Baiţatu Mădălina i
|

N

Sincula
Expert stagii de practică admis u este cazul

7, ha

L
|iBoEaaa al Expert stagii de practică admis Nu este cazul

| Cojan Nicolae Expr stagii de practică ame | Nu este cazul

3. | Enţuc Ioana Sorina|Expert stagii de practică admis
| Nu este cazul

10.| lovan-Dragomir
| Alina |

Estee stea de practică admis Nu estecazul

11.|Neagu Bogdan
|

L
| Constantin

Expert stagii de practică admis Nueste cazul

!
=

12
|

PavelVasile Lucian|expert stagii de practică admis Nu este cazulÎI? se va completa cu menţiunea *Admis/ Respins



13.]StanAndreicrt. comisiei (Nume şi Prenume)

Expert stagii de practică admis Nu este cazul

14. Tufescu Ana Expert stagii de practică admis Nueste cazul

15.|Axinte Roxana Consilier ateliere dezvoltare sârbi Nu este cazul
competenţe

16.|Jitaru Oana Consilier ateliere dezvoltare admis Nu este cazul
competenţe:

17.|Georgescu Iuliana Expert grup tintă si sasi Nas paz
Silvia angajabilitate

2). Rezultatula fost obţinut în urma analizei dosarelor prezentate, efectuatăde către Comisia de recrutare
şi selecţie, cu următoarea componenţă:

Nr.|Calitatea în cadrul Comisia de recrutare şi selecţie Cita:
1] Preşedinte Prof.univ dr.ing. EugenNeculai Seghedin

2|Membru Cont.univ.dr.ing. Lidia Gaiginschi Via
3|Membru Prof.univ.dr.ing. Irina Lungu ae
4] Secretar ClaudieaStănescu L V

Afişat în data de 15.02.2020, ora ... 6 100,

Termen depunere contestaţii: data 16.02.2020, ora 14:00.

Secretar comisie:“> Stănescu

3 Procesul Verbal care se afişează va conine doar datele înscrise iapet. şi vafi semnat doarde câtre Secretarul Comisiei


