
 

                                                                                              

 

 

BORDEROU DE CONSEMNARE A ELIGIBILITĂȚII  

DOSARELOR DE CANDIDATURĂ – EVALUARE ETAPA 1  

 

Titlul 

proiectului: 

”Managementul integrat al patrimoniului arheologic: harta patrimoniului 

arheologic și procedurile administrative de protejare a patrimoniului 

arheologic” – ArchTerr 

Cod proiect: 571 PED/2020 

 

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

Universității „Dunărea de Jos” din Galați, nr. 96 / 15.01.2021 s-a întrunit astăzi, 08.02.2021, ora 

12:00,  în vederea desfășurării Etapei 1 de evaluare - Evaluarea dosarelor de candidatură în vederea 

consemnării eligibilității dosarelor de candidatură depuse privind ocuparea următoarelor posturi  din 

cadrului proiectului ”Managementul integrat al patrimoniului arheologic: harta patrimoniului 

arheologic și procedurile administrative de protejare a patrimoniului arheologic” – ArchTerr, 
571 PED/2020: 

 

Poziție 

post 
Denumire postului din organigrama proiectului  

1 Asistent de cercetare în arheologie (3 posturi) 

2 Cercetător științific în istorie (1 post) 

3 Cercetător științific în arheologie (1 post) 

4 Cercetător științific III în arheologie (1 post) 

5 Cercetător științific II în arheologie (1 post) 

6 Cercetător științific I în arheologie (1 post) 

7 Tehnician – instructor-formator IT (1 post) 

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

proeictului au fost înregistrate un numar total de 7 candidaturi depuse. 

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) 

1. 

 

 

Asistent de cercetare în arheologie (3 

posturi) 

Gheorghiu Laura ADMIS 

- - 

- - 

2. 

Cercetător științific în istorie (1 post) Bălan Cristina Adriana RESPINS 

(nerespectarea 

criteriilor de 

întocmire a 

dosarului de 

candidatură) 



Tiță Magdalena ADMIS 

3. 
Cercetător științific în arheologie (1 

post) 

Colțeanu Petrică Ionuț ADMIS 

4. 
Cercetător științific III în arheologie (1 

post) 

Băjenaru Constantin ADMIS 

5. 
Cercetător științific II în arheologie (1 

post) 

- - 

6. 
Cercetător științific I în arheologie (1 

post) 

- - 

7. 
Tehnician – instructor-formator IT (1 

post) 

Sfăt Răzvan Mădălin  

Trincă Narcis  

 

Rezoluție: Candidații declarati ADMIȘI la această Etapă - 1 - de evaluare vor fi programați la Etapa 

2 de Evaluare – interviul. 

 

 

 


