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                  APROBAT,  

 RECTOR  

Prof. univ. dr. ing. Puiu – Lucian GEORGESCU 

 

 

PROCES-VERBAL DE CONSEMNARE A REZULTATELOR FINALE  

ALE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE  

 

Titlul 

proiectului: 
Inovare prin cercetare de excelență – CEREX-UDJG 

Cod proiect: CNFIS-FDI-2020-0451 

 

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

„Dunărea de Jos” din Galați, nr. 1808/ 04.08.2020, întrunită astăzi, 11.08.2020, 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 Inovare prin cercetare de excelență – CEREX-

UDJG, CNFIS-FDI-2020-0451, 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 Lector marketingul unitaților de 

cercetare 2 serii 50 pers total SUSANU IRINA OLIMPIA Admis  

2 Lector redactarea și publicarea 

articolelor științifice 2 serii 50 pers BUHOCIU FLORIN Admis 

3 Lector curs MySMIS 2 serii 50 pers HORHAT COSMIN Admis 

4 Lector curs Brevetare 50 pers MUNTENIȚĂ CRISTIAN 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 Lector marketingul unitaților 

de cercetare 2 serii 50 pers 

total 
SUSANU IRINA OLIMPIA 

2 Lector redactarea și 

publicarea articolelor 

științifice 2 serii 50 pers 
BUHOCIU FLORIN 

3 Lector curs MySMIS 2 serii 

50 pers HORHAT COSMIN 
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4 Lector curs Brevetare 50 

pers MUNTENIȚĂ CRISTIAN 

 

 

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

Metodologiei interne  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, 

 

Membru 1 Prof. univ. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius STANCIU 

 

Membru 2 Conf.univ.dr. Florina Oana VÎRLĂNUȚĂ 

 

Membru 3       Dragoș - Alexandru OPREANU 

 

 

Secretar Bogdan BRATOVEANU 

 


