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Anexa 4 
 

PROCES VERBAL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE 

 
Titlul proiectului CES Consolidarea Economiei Sociale 

Cod SMIS (daca e cazul) 127794 

Denumirea postului 1 Repre zentant al sectorului economiei sociale (a se vedea 
Legea nr. 219/2015 privind economia socială, art 3 al a-f, 
intreprinderi sociale atestate, intreprinderi sociale de insertie) 
din regiunile de implementare ale proiectului 

 
Comisia de recrutare si selectie, constituita in baza deciziei reprezentantului legal al Asociatiei 
Grupul de Actiune Locala Transcarpatica: 

 
Presedinte: Dragan Laurentiu 

Membru 1: Nan Ioana 

Membru 2: Diana Capbun 

Secretar: Mihaela Filimon 

S-a intrunit azi, 14.10.2020, ora 10:00 in vederea evaluarii dosarelor candidatilor si sustinerii 

interviurilor de selectie privind ocuparea functiei Reprezentant al sectorului economiei sociale 

din regiunile de implementare ale proiectului in proiectul “CES Consolidarea Economiei 

Sociale” nr. contract: POCU/449/4/16/127794. 

 
Procedura de recrutare si selectie s-a desfasurat cu respectarea conditiilor din cadrul 
procedurii de recrutare si selectie a personalului angajat in cadrul proiectelor finantate din 
fonduri europene si a legislatiei specifice in vigoare a prevederilor din GHIDUL 
SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale 
AP4/PI9.v/OS4.16 și/sau  prevederile contractului de finantare nr. contract: 
POCU/449/4/16/127794. 

 

Procedura de recrutare si selectie s-a desfasurat dupa urmatorul calendar: 

 
Etapa Data calendaristica I interval 

Af șare anunt de recrutare si selecție personal 

pe site-ul Gal Transcarpatica și la avizierul 

de la sediul Gal Transcarpatica 

10.09.2020 

Depunere dosare candidati 23 septembrie – 10 octombrie 2020, ora 
16:00. 

Evaluarea documentelor pe baza criteriilor de 
punctaj anexa 1 

12 octombrie 2020, orele 16:00 
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Perioada derulare interviuri și/sau probe practice 
(dacă este cazul) 

12 octombrie -14 octombrie 2020 

Depunere contestatii la sediul Gal 
Transcarpatica 

 

14 octombrie – 15 octombrie 2020 

Rezultatul procesului de solutionare a 

Contestatiilor 

Afisarea anuntului cu rezultatele finale ale 

Procedurii dupa contestatii la sediul 

Gal Transcarpatica 

15 octombrie 2020 dupa orele 16:00 

 

La concurs a participat un numar de 1 persoana. 

 
Persoanele prezentate la interviu au obtinut urmatoarele punctaje: 

 
 

Nr 
Crt 

 

Denumirea postului 

 

Candidat 
 

Punctaj 
obtinut 

ADMIS/ 
RESPINS 

1 1 Reprezentant al sectorului 
economiei sociale (a se vedea Legea 
nr. 219/2015 privind economia socială, 
art 3 al a-f, intreprinderi sociale 
atestate, intreprinderi sociale de 
insertie) din regiunile de implementare 
ale proiectului 

Tapalaga Ioana 
Mirona 

100 ADMIS 

 

Semnaturi comisie de recrutare si selectie : 

 

 

Presedinte : Laurentiu Dragan  

Membru 1 : Ioana Nan 

Membru2 : Diana Capbun  

Secretar :Mihaela Filimon  


