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PROCES VERBAL DE SELECŢIE A DOSARELOR 

încheiat astăzi: 02.05.2022 

 

În conformitate cu Metodologia internă  pentru recrutarea și selecția personalului în vederea 

angajării în proiecte finanțate din fonduri de dezvoltare instituțională implementate în Universitatea 

,,Dunărea de Jos” din Galați, Comisia de recrutare și selecție numită prin decizia nr. 1149 din 

26.04.2022 a procedat la selecţia dosarelor înscrise pentru ocuparea posturilor în cadrul proiectului . 

cu titlul: „Stațiunea didactică și de practică „SDC Sf. Gheorghe” Tulcea – fundament pentru 

cercetare, educație și comunitate”, contract finanțare nr. CNFIS-FDI-2022-0334.  

La concurs s-au înscris 12 candidați, iar comisia, în urma evaluării și cuantificării 

competențelor solicitate de post, în corelație cu particularitățile și necesitățile proiectului, selectează 

ca ADMIS / RESPINS, dosarele candidaților din tabelul de mai jos: 

Nr. 

crt 
Nume/ Prenume Admis/Respins Motivul respingerii dosarului 

1 Stanciu Silvius ADMIS - 

2 Nechifor Alexandru ADMIS - 

3 Buruiană Daniela Laura ADMIS - 

4 Iordan Daniel-Andrei ADMIS - 

5 Țengher Alexandra- Geanina ADMIS - 

6 Maftei Bianca Adina ADMIS - 

7 Plopeanu Andreea-Violeta RESPINS ➢ nerespectarea art. 6.4, alin. (1) din 

Metodologia Internă Pentru 

Recrutarea Și Selecția Personalului în 

vederea angajării în proiecte finanțate 

din fonduri de dezvoltare 

instituțională (FDI) implementate în 

universitatea "Dunărea de Jos" din 

Galați. 

➢ lipsă documente suport în susținerea 

memoriului justificativ. 

8 Sternatis Valentina ADMIS - 

9 Plopeanu Petre Octavian RESPINS ➢ nerespectarea art. 6.4, alin. (1) din 

Metodologia Internă Pentru 

Recrutarea Și Selecția Personalului în 

vederea angajării în proiecte finanțate 

din fonduri de dezvoltare 

instituțională (FDI) implementate în 

universitatea "Dunărea de Jos" din 

Galați. 

➢ lipsă documente suport în susținerea 

memoriului justificativ. 

10 Oprea Lucian ADMIS - 
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11 Sidorencu Ina ADMIS - 

12 Ionescu Alina Ionuț ADMIS - 


