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PROCES-VERBAL DE CONSEMNARE A REZULTATELOR FINALE  

ALE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE  

 

Titlul 

proiectului: 

Cercetarea de excelență din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – pol 

al competitivității și al performanței științifice și aplicative 

Cod proiect: CNFIS-FDI-2019-0063 

 

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

„Dunărea de Jos” din Galați, nr. 975/20.05.2019, întrunită astăzi, 27.05.2019 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 „Cercetarea de excelență din Universitatea „Dunărea 

de Jos” din Galați – pol al competitivității și al performanței științifice și aplicative”, CNFIS-

FDI-2019-0063, 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.  Cercetător în biochimie tehnologică Enachi Elena Admis 

2.  Cercetător în domeniul stiintelor juridice Matic Andreea Elena Admis 

3.  Cercetător în mașini și instalații mecanice Păcuraru Săndița Admis 

4.  Cercetător în știința materialelor Cioromila Alina-Mihaela Admis 

5.  Responsabil IT UNICER Nicolau Florin-Marius Admis 

6.  Responsabil comunicare Bujor Elena Admis 

7.  Responsabil tehnico-financiar implementare Odagiu Carmen Lucica 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.  Cercetător în biochimie tehnologică Enachi Elena 

2.  Cercetător în domeniul stiintelor juridice Matic Andreea 

3.  Cercetător în mașini și instalații mecanice P[curaru Sorina 

4.  Cercetător în știința materialelor Cioromele Alina 

5.  Responsabil IT UNICER Nicolau Florin 

6.  Responsabil comunicare Bujor Elena 

7.  Responsabil tehnico-financiar implementare Odagiu Carmen 
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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. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim 

 

Membru 2 Conf. dr. ing. Ștefan Baltă  

 

Membru 3 Prof. dr. ing. Nicoleta Stănciuc 

 

Secretar Nicoleta Dragomir 

 


