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BORDEROU DE CONSEMNARE A ELIGIBILITĂȚII  

DOSARELOR DE CANDIDATURĂ – EVALUARE ETAPA 1  

 

Titlul proiectului: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF” 

Cod proiect: POCU/904/6/25/146587 

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

„Dunărea de Jos” din Galați, nr. 10568/06.05.2021, s-a întrunit în data de 14.05.2021, în vederea desfășurării 

Etapei 1 de evaluare - Evaluarea dosarelor de candidatură în vederea consemnării eligibilității dosarelor de 

candidatură depuse privind ocuparea urmatoarelor posturi din cadrului proiectului cu titlul „Profesionalizarea 

carierei didactice - PROF”, contract de finanțare nr. 32811/31.03.2021: 

Poziție 

post 
Denumirea postului din organigrama proiectului  

1 Asistent manager proiect – 1 post 

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

înregistrată 1 candidatură depusă. 

În urma evaluării dosarului de candidatură depus 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) 

16 Asistent manager proiect – 1 post Bulancea Eugenia-Tatiana ADMIS  

Rezoluție: Candidatul declarant ADMIS la această Etapă - 1 - de evaluare va fi programat la Etapa a 2-a de 

Evaluare – interviul. 

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. 

 

Comisia de recrutare și selecție 


