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PROCES-VERBAL DE CONSEMNARE A REZULTATELOR FINALE  

ALE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE  

 

Titlul 

proiectului: 

„Creșterea ratei de retenție a studenților din primul an universitar de la Facultatea 

de Educație Fizică şi Sport, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați – 

StudPerformed” 

Cod proiect: AG 180SGU/NC/II – 11.09.2019 

Comisia de recrutare și selecție, constituită în baza Deciziei Rectorului  Universității „Dunărea 

de Jos” din Galați, nr. 3428 din 07.10.2020, întrunită astăzi, 19.10.2020, ora 10:00, în vederea 

desfășurării procedurii de recrutare și selecție a personalului în vederea angajării în proiecte finanțate 

din fonduri de dezvoltare instituțională implementate în Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, 

privind ocuparea posturilor  din cadrului proiectului „Creșterea ratei de retenție a studenților din 

primul an universitar de la Facultatea de Educație Fizică şi Sport, Universitatea “Dunărea de 

Jos” din Galați – StudPerformed”, în baza evaluării competențelor solicitate de post, în corelație cu 

particularitățile și necesitățile proiectului, consemnează următoarele rezultate: 

Poziție 

post 

Denumire postului din 

 organigrama proiectului 

Nume și prenume 

candidat 

Admis/Respins 

 

1. 
Expert consiliere profesională și 

orientare în carieră 

Leonard STOICA Admis 

 
Tutore  Andreea DOBRE Admis 

În corelație cu rezultatele consemnate ale procesului de recrutare și selecție, posturile vor fi 

ocupate de următoarele persoane: 

 

Poziție 

post 
Denumire postului din organigrama proiectului 

Nume și 

prenume 

1. 
Expert consiliere profesională și orientare în 

carieră 

Leonard 

STOICA 

2 
Tutore  Andreea 

DOBRE 

 

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

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

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

Senatul universitar cu nr. nr. 84 / 23.07.2018 a legislației specifice în vigoare, precum si a prevederilor 

contractului de finanțare al proiectului.  

 


