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A N U N Ţ 

 

Proces verbal  
cu rezultatele selecţiei de dosare în urma verificării eligibilităţii dosarelor de concurs/ 

examen conform procedurii interne de selecţie pentru posturile din afara Organigramei, în 

proiectul POCU 320/6/21-122773  ”DINAMIC - optimizarea ofertelor de studii din 

învățamântul terțiar universitar și non-universitar tehnic în sprijinul angajabilitații 

persoanelor defavorizate” 
 

Comisia de concurs/examen, constituită în baza Notei justificative cu lista posturilor necesare, 

numită prin Deciziei Rectorului Universităţii din Petroşani  nr.105 din 07.05.2019, s-a întrunit azi 

14.05.2019 pentru verificarea eligibilităţii dosarelor de candidatură depuse, în vederea ocupării 

posturilor vacante constituite în afara Organigramei, conform anunţului, în cadrul proiectului sus 

menţionat. 

În perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru posturile vizate în cadrul 

proiectului, a fost înregistrat 1 candidat, pe 1 post vacant. 

În urma verificării dosarului de candidatură depus, s-a înregistrat rezultatul:  

Nr. 

crt. 
 

Denumire post 

Nume şi prenume 

candidat 

Punctaj Rezultat 

Admis/ 

Respins
1
 

1. Responsabil achiziţii publice/  
POCU 320/6/21-122773     

Ing.Szekely Alexandru 97,33 puncte ADMIS 

Rezoluţie comisie:  

  S-a înscris  un singur candidat pe post, drept urmare, conform Procedurii interne de selecţie, 

Comisia de concurs/examen  decalară candidatul ADMIS din etapa de selecţie a dosarelor.  

 Procesul de recrutare şi selecţie s-a desfăşurat cu respectarea condiţiilor din cadrul 

Procedurii interne de recrutare şi selecţie a personalului în vederea ocupării posturilor în afara 

organigramei în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile în 

Universitatea din Petroşani, aprobate prin Ordinul M.E.N. nr.5703/18.12.2018. 

Contestaţiile pot fi depuse în scris la registratura UPET în termen de 1 zi lucrătoare de la 

afişarea anunţului cu rezultatele aferente selecţiei de dosare în urma verificării eligibilităţii 

dosarelor de concurs/ examen,  acestea fiind rezultatele finale.  

  

Comisia de recrutare şi selecţie: 
 

Preşedinte: Conf.univ.dr.ec.DURA Codruta              

Membru 1: Conf.univ.dr.ec.ISAC Claudia               

Membru 2: Conf.univ.dr.ing.UTU Ilie              

Secretar :    Dr.ing.COSTANDOIU Rodica    

                                                      
1 în cazul candidaţilor declaraţi respinşi se va menţiona motivul respingerii. De exemplu: nu au fost depuse toate documentele, candidatura a fost depusă după 
expirarea termenului, candidatul nu îndeplineşte condiţiile de vechime/specializările necesare etc. 


