
Anexa nr. 2 

la Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului 

în vederea angajării în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile 

în cadrul Universității„Dunărea de Jos” din Galați 

 

 

 

 

BORDEROU DE CONSEMNARE A ELIGIBILITĂȚII  

DOSARELOR DE CANDIDATURĂ – EVALUARE ETAPA 1  

 

Titlulproiectului: ROSE - Creșterearatei de retenție a studenților din primulande studii de licență de 

la Facultatea de InginerieșiAgronomie din Brăila din cadrulUniversității„Dunărea 

de Jos” din Galaţi - StudentStay”, 

Cod proiect: AG 177 

 

Comisia de recrutare ș iselecție, constituită în baza Deciziei Ordonatorului de credite a 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați, nr. 3858 / 09.11.2020 s-a întrunit online astăzi, 13/11/2020, 

ora 10: 00 în vederea desfășurării etapei 1 de evaluare – Evaluarea dosarelor de candidatură în vederea 

consemnării eligibilității dosarelor de candidature depuse privind ocuparea următoarelor posturi  din 

cadrului proiectului: "Creșterea ratei de retenție a studenților din primul an de studii de licență 

de la Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila din cadrul Universității „Dunărea de Jos” 

din Galaţi - StudentStay”. 

 

Poziție 

post 
Denumire postului din organigrama proiectului  

1 Responsabil financiar 

2 Asistent proiect 

3 Expert  consiliere profesională și orientare în carieră 

În perioada de depunere a dosarelor de candidature pentru posturile vizate în cadrul 

proiectului au fost înregistrate un număr total de  3 (trei) candidature depuse. 

În urma evaluării dosarelor de candidature depuse s-au înregistrat următoarele rezultate: 

 

Poziție 

post 

Denumirepostului din 

organigramaproiectului 

Numeșiprenume 

candidat 

Calificativulobținut 

la 

Etapa 1 de 

evaluare 

(ADMIS / 

RESPINS) 

1. Responsabil financiar ec. Oprea Valeria ADMIS 

2. Asistent proiect conf. dr. ing. Leopa Adrian ADMIS 

3. 
Expert consiliere profesională 

șiorientare în carieră 

conf. dr. ing. Diaconescu Ioana ADMIS 

 

Rezoluție: Candidațiideclarati ADMIȘI la aceastăEtapă - 1 - de evaluarevor fi programați la Etapa 2 

de Evaluare –interviul. 

Procesul de recrutare și selecție s-a desfășurat cu respectarea condițiilor din cadrul Procedurii 

operaționale privind recrutarea și selecția personalului în vederea angajării în proiecte finanțate din 



fonduri europene nerambursabile în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, aprobată de 

Senatul universitar cu  nr. 84 din 23 iulie 2018, a legislației specific în vigoare. 

 

  


