PROCES-VERBAL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE FINAL
Nr. 13554/12.05.2022

Titlul proiectului

“ European University of Brain and Technology-NeurotechEU”

Cod proiect

Grant Agreement 101004080/01.11.2020

Denumirea posturilor din Expert WP3
Expert WP4
afara organigramei
Expert WP4
Expert achizitii publice
Comisia de recrutare și selecție, constituită în baza deciziei reprezentantului legal al Universității de
Medicină și Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, formată din:

S-a întrunit azi, 12.05.2022, ora 11:00 în vederea finalizării procedurii de recrutare și selecție privind
ocuparea funcțiilor de:

-

Expert WP3
Expert WP4
Expert WP4
Expert achizitii publice

Procedura de recrutare și selecție s-a desfășurat cu respectarea condițiilor din cadrul procedurii privind
recrutarea si selectia personalului angajat pe posturi in afara organigramei in cadrul proiectelor finantate din
programul Erasmus + și a legislației specifice în vigoare, a prevederilor Grant Agreement
101004080/01.11.2020.
Procedura de recrutare și selecție s-a desfășurat după următorul calendar:
Etapa
Afișare anunț de recrutare și selecție personal pe site-ul www.umfcluj.ro

Data calendaristică / interval
26.04.2022

Depunere dosare candidați

27.04.2022-06.05.2022

Selecție preliminară dosare

06.05.2022

Evaluarea documentelor pe baza criteriilor de punctaj

06.05.2022

Afișare anunț evaluare dosare depuse de candidați pe site-ul www.umfcluj.ro

06.05.2022

Perioadă derulare interviuri

10.05.2022

Afișare anunț cu rezultate parțiale pe site-ul www.umfcluj.ro

10.05.2022

Depunere contestații la sediul UMF Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, nr. 8

11.05.2022

Rezultatul procesului de soluționare a contestațiilor

12.05.2022

Afișarea anunțului cu rezultatele finale ale procedurii după contestații pe siteul www.umfcluj.ro

12.05.2022

La concurs s-a înscris un singur candidat pentru fiecare post:

-

Expert WP3
Expert WP4
Expert WP4
Expert achizitii publice
Pentru aceste posturi nu a fost depusă nici o contestație.
Candidații prezenți la interviu au obținut următorul punctaj:

Nr.
crt.

Denumirea postului

Candidat

Punctaj
obținut

ADMIS /
RESPINS

1.

Expert WP3

Dosar 12981/06.05.2022

100

ADMIS

2.

Expert WP4

Dosar 12982/06.05.2022

100

ADMIS

3.

Expert WP4

Dosar 12983/06.05.2022

100

ADMIS

4.

Expert achizitii publice

Dosar 12984/06.05.2022

100

ADMIS

