
Anexa nr. 4 

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 

 

 

PROCES-VERBAL DE CONSEMNARE A REZULTATELOR FINALE  

ALE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE  

 

 

Titlul proiectului: Studiul – primul pas în performanţă 

Cod proiect: Acord de grant nr. AG 292/SGU/CI/III din data 18.12.2019 

 

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

al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, nr. 2126 / 01.07.2022 întrunită astăzi, 

7.07.2022, ora 10
00

  în vederea desfășurării Etapei 2 de evaluare – participarea la interviu a 

candidaților declarați ADMIȘI la Etapa 1 de evaluare (eligibilitatea dosarelor) privind 

ocuparea posturilor din cadrului proiectului cu titlul: „Studiul – primul pas în 

performanţă”, Acord de grant nr. AG 292/SGU/CI/III din data 18.12.2019, în baza 

GRILELOR DE NOTARE A PROBEI DE TIP INTERVIU elaborate pentru fiecare 

participant, consemnează următoarele rezultate finale: 

 

Poziție 

post 

Denumire postului din 

 organigrama proiectului 

Nume și prenume 

candidat 

Punctaj 

obținut la  

Etapa 2 de 

evaluare 

1. 
Lector curs dezvoltare 

personală 

Lect. dr. Felicia CORDONEANU 100 

2. Lector curs comunicare Prof.. dr. Alina Elena GANEA 100 

3. 
Lector curs chimie Ș.l. dr. ing. Gina Genoveva 

ISTRATE 

100 

4. Asistent manager Ș.l. dr. ing. Eliza DĂNĂILĂ 100 

 

În corelație cu rezultatele consemante 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 și orientare în 

carieră 
- 

2. 
Lector curs dezvoltare 

personală 

Lect. dr. Felicia CORDONEANU 

3. Lector curs comunicare Prof.. dr. Alina Elena GANEA 

4. Lector curs chimie Ș.l. dr. ing. Gina Genoveva ISTRATE 

5. Asistent manager Ș.l. dr. ing. Eliza DĂNĂILĂ 

 



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. cu nr. 84/ 23 iulie 2018 și de MEN 

prin OM nr. 4337 /13.08.2018, 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, 

 


