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PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN  

Axa prioritară 6: Educație și competențe  

Prioritatea de investiție 10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii 

de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin 

mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme 

de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenici 

Obiectiv compozit OS. 6.13 și 6.14  

Titlu proiect: Program eficient de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului - ProMediu 

Contract: POCU/90/6.13/6.14/107814 

 

 

Programare Etapa a II-a - Interviu candidați  

 

 

 

Titlul 

proiectului: 

„Program eficient de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și 

monitorizării mediului” – Promediu 

Cod proiect: POCU/90/6.13/6.14/107814 

 

 

Comisia de recrutare și selecție, constituită în baza Deciziei Ordonatorului de credite al 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați, nr. 699 / 5.04.2019 anunță următoarea programare pentru 

desfășurarea interviurilor individuale pentru candidații declarați admiși în prima etapă a procesului 

de evaluare și selecție în vederea angajării în cadrul proiectului „Program eficient de pregătire 

practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului” – Promediu: 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

candidat 
Interval orar 

1.  Lupoae Paul 10.00-10.15 

2.  Cimpoeru Victor 10.15-10.30 

3.  Mezey Lucia-Anca 10.30-10.45 

4.  Popa Doina 10.45-11.00 

5.  Batog Laura Olimpia 11.15-11.30 

6.  Pîrvu Doinița 11.30-11.45 

7.  Notarescu George - Ioan 11.45-12.00 

8.  Ciobanu Victoria 12.00-12.15 

9.  Dobrotă Mirela 12.15-12.30 

10.  Năstase Cristina 12.30-12.45 

11.  Tenciu Magdalena 12.45-13.00 

12.  Stroe Maria Desimira 13.00-13.15 

13.  Toporău Toader 13.15-13.30 
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Derularea interviurilor se va desfăşura în data de 16.04.2019, începând cu ora 10.00, în 

Galați, pe Strada Domnească, nr. 111, corp SD, sala SD 3. 

 În situații bine fundamentate, pe baza unei cereri adresate în prealabil Comisiei de evaluare 

și selecție și aprobate, se poate desfășura proba de interviu și prin sisteme de comunicare – video la 

distanță. 

 

 Comisia de recrutare și selecție, 

 

Președinte:  

Conf. univ. dr. Bianca FURDUI  

Membri:  

Prof. univ. dr. habil. Rodica Mihaela DINICĂ  

Consilier juridic Oana CHICOȘ 

Secretar: 

 Ing. Bîrlădeanu Atena 
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