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Anunt privind finalizarea primei etape de recrutare a grupului tinta in cadrul  
proiectului DARSESM 

 

Pana la data de 25 martie 2015, ora 14 au fost inscrise un numar de 653 persoane. 
In urma selectiei persoanelor inscrise in aceasta etapa de recrutare a grupului tinta, un numar de 14 persoane 
nu au intrunit cerintele de conformitate. Lista acestor persoane si motivele pentru care nu putut fi acceptate in 
grupul tinta sunt atasate prezentei. 
 
Persoanele care vor considera ca neintemeiate motivele de respingere, putea depune contestatii in original sau 
transmise prin posta la sediul ADR SE – Str.Anghel Saligny nr.24, Braila, cod postal 810118, cu specificatia 
pe plic “Contestatie grup tinta proiect POSDRU/176/3.1/S/149522”, pana miercuri, 1 aprilie 2015 (data 
postei).  
 
Din cauza numarului redus de candidati inscrisi pentru judetele Giurgiu, Calarasi, prelungim perioada de 
inscriere pentru aceste judete pana pe data de 3 aprilie 2015, ora 14. 
 
In perioada 27 martie – 8 aprilie 2015, in urmatoarele judete : Arges, Braila, Buzau, Constanta, Dambovita, 
Ialomita, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vrancea se vor desfasura sesiunile de informare si inregistrare a 
persoanelor care au prezentat documente conforme in etapa de inscriere. 
 
Pentru stabilirea detaliilor cu privire la organizarea si desfasurarea acestor sesiuni, veti fi contactati de catre 
Expertii informare si recrutare grup tinta ai proiectului DARSESM. 
In vederea inregistrarii in grupul tinta, va rugam sa prezentati in cadrul sesiunilor de informare : 
 
- CV in format Europass, in original, semnat de catre titular pe fiecare pagina 
(https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions); 
- Carte de identitate/Buletin Identitate – original ; 
- Carnet de student (daca este cazul). 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

