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Borderou de consemnare a eligibilității 

dosarelor de candidatură – evaluare etapa 1 
 

 

Titlul proiectului: Erasmus+, Acțiunea cheie 1 – Învățământ superior, mobilități cu țările 

partenere, contract de finanțare nr. 2020-1-RO01-KA107-079658 

Cod proiect: 2020-1-RO01-KA107-079658 

 

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

Universității „Dunărea de Jos” din Galați, nr. 730/16.02.2021 s-a întrunit astăzi, 23.02.2021, ora 9:00 

în vederea desfășurării Etapei 1 de evaluare - Evaluarea dosarelor de candidatură în vederea 

consemnării eligibilității dosarelor de candidatură depuse privind ocuparea următoarelor posturi din 

cadrul proiectului Erasmus+, Acțiunea cheie 1 – Învățământ superior, mobilități cu țările 

partenere, contract de finanțare nr. 2020-1-RO01-KA107-079658: 

Poziție 

post 
Denumirea postului din organigrama proiectului 

1. Expert Program Erasmus+ 

2. Expert financiar 

3. Expert mobilități Erasmus+ studențești outgoing 

4. Expert mobilități Erasmus+ studențești incoming 

5. Expert relații internaționale 

 

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

au fost înregistrate un număr total de 6 (șase) candidaturi depuse. 

 În urma evaluării dosarelor de candidatură depuse s-au înregistrat următoarele rezultate: 

 

Nr. 

post 

Denumirea postului din 

organigrama proiectului 
Nume și prenume candidat 

Calificativul obținut 

la Etapa 1 de evaluare 

(Admis/Respins) 

1. Expert Program Erasmus+ STAN STELUTA ADMIS 

2. Expert financiar LOVIN ANGELICA ADMIS 

3. Expert mobilități Erasmus+ 

studențești outgoing 

PETRESCU ADRIANA ADMIS 
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4. Expert mobilități Erasmus+ 

studențești incoming 

DAMICIUC BIANCA ELENA ADMIS 

5. Expert relații internaționale APOSTOLATU RODICA-CRISTINA ADMIS 

BOTEZATU FLORIN ALEXANDRU ADMIS 

 

Rezoluție: Candidații care au depus dosare de candidatură pentru același post vor fi programați pentru 

susținerea interviului (Etapa II). 

  

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. 84 / 23.07.2018, a legislației specifice în vigoare, a prevederilor din Ghidul 

Solicitantului – Condiții Specifice, precum și a prevederilor contractului de finanțare al proiectului. 

 

 

 


