
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 

 

APROBAT, 

Rector, 

Prof. dr. ing. Puiu Lucian GEORGESCU 

 

BORDEROU DE CONSEMNARE A ELIGIBILITĂȚII  

DOSARELOR DE CANDIDATURĂ – EVALUARE ETAPA 1  

 

Titlul proiectului: ROSE, Galati Summer University II - GSU II 

Cod proiect: AG394/SGU/PV/III/ 07.10.2020 

 

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

Universității „Dunărea de Jos” din Galați, nr. 2215/08.07.2022 s-a întrunit astăzi, 14.07.2022, ora 

11
00

 în vederea desfășurării Etapei 1 de evaluare - Evaluarea dosarelor de candidatură pentru 

consemnarea eligibilității dosarelor de candidatură depuse privind ocuparea următoarelor posturi 

din cadrul proiectului ROSE, Galati Summer University II - GSU II, AG394/SGU/PV/III/ 

07.10.2020: 
 

Poziție post Denumire postului din organigrama proiectului  

1.  Asistent proiect 

2.  Expert financiar – 2 posturi 

3.  Expert informare și publicitate – 2 posturi 

4.  Expert consiliere și orientare în carieră – 3 posturi 

5.  Lector – Dezvoltare personală – 2 posturi 

6.  Lector – Comunicare – 2 posturi 

7.  Lector – protecția mediului – 2 posturi 

 

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

proiectului au fost înregistrate un număr total de 12 candidaturi. 

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

Poziție 

post 

Denumire postului din 

organigrama proiectului 

Nume și prenume 

candidat 

Calificativul 

obținut la 

Etapa 1 de 

evaluare 

(ADMIS/RESPINS) 

Observații 

1.  Asistent proiect Manoilescu Magdalena ADMIS - 

2.  Expert financiar 
Dobrea Lidia ADMIS - 

Humă Alina ADMIS - 

3.  
Expert informare și 

publicitate 

Obreja Adelina Simona ADMIS  

Nistor Bogdan ADMIS  

4.  
Expert consiliere și 

orientare în carieră 

Albiș Stela Ionela ADMIS - 

Beșleaga Alina ADMIS - 

Resmeriță Silvia Ioana ADMIS - 

5.  
Lector – Dezvoltare 

personală 

Cordoneanu Felicia ADMIS - 

- - - 

6.  Lector – Comunicare 
Rîpă Minodora ADMIS - 

- - - 

7.  Lector – protecția mediului 
Dănăilă Eliza ADMIS - 

Istrate Gina ADMIS - 



 

Rezoluție: Candidații declarați admiși la această Etapă 1 de evaluare vor 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. Senat cu nr. 84/23.07.2018, a legislației specifice 

în vigoare, a prevederilor din Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice, precum și a prevederilor 

contractului de finanțare al proiectului. 
 

Comisia de recrutare și selecție, 


