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CALENDAR DE DERULARE A ACTIVITĂȚILOR AFERENTE ETAPEI DE RECRUTARE 

ȘI SELECȚIE A FORMATORILOR (PERSOANE FIZICE) PENTRU MODULUL DE 

FORMARE ÎN DOMENIUL AJUTORULUI DE STAT pentru proiectul „Instruire în ceea ce privește 

aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI la nivel local”, cod proiect 

1.1.005 

 

 

Nr 

Crt. 
Activitate planificată Perioada de desfășurare 

1 Etapa de DEPUNERE a dosarelor de candidatura în cadrul activității 

de recrutare și selecție a formatorilor 

ATENȚIE!!! Persoanele interesate să aplice la prezenta procedură 

au obligația de a se asigura de livrarea aplicației, în plic sigilat, în 

conformitate cu prevederile menționate în cadrul metodologiei, cel 

târziu în data de 17 Octombrie 2016, ora 14.00, la Registratura 

ANFP, indiferent de opțiunea de transmitere aleasă.  

06 - 17 octombrie 2016  

 

(termenul  limita de depunere 

este 17 octombrie 2016, ora 

14.00) 

 

2 ETAPA DE EVALUARE a dosarelor depuse în cadrul activității de 

recrutare și selecție a formatorilor 

Semnarea și aprobarea Procesului Verbal de recrutare și selecție a 

formatorilor  

Afișarea rezultatelor etapei de evaluare a dosarelor depuse în cadrul 

activității de recrutare și selecție a formatorilor de către Comisie 

18- 19 Octombrie 2016 

 

 

 

19 octombrie 2016 

3 Depunerea contestațiilor la etapa de recrutare și selecție a formatorilor 

(se va realiza prin depunere personal la registratura instituției sau la nr. 

de fax 0374.112.715) 

20 octombrie 2016 – interval 

orar 8-16 

4 Soluționarea contestațiilor la etapa de recrutare și selecție a 

formatorilor 

Afișarea rezultatelor contestațiilor la etapa de recrutare și selecție a 

formatorilor 

21 Octombrie 2016  

  

21 octombrie 2016 

5 SEMNAREA CONTRACTELOR DE PRESTĂRI SERVICII CU 

FORMATORII SELECTAȚI  

(Demararea începerii derulării contractului prin etapa de pregătire a 

suportului de curs și a materialelor de formare conexe se va derula de 

la data intrării în vigoare a contractului) 

25 -28 octombrie 2016  

 

 

 


