
 

Anexa nr. 4 

la Procedura operațională  privind recrutarea și selecția personalului 

în vederea angajării în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile  

în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați 

 

 

     APROBAT, 

                                                                     Rector 

                                                                  Prof. dr. ing. Puiu-Lucian Georgescu 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE CONSEMNARE A REZULTATELOR FINALE  

ALE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE  

 

Titlul proiectului: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a 

mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, contract de 

finanțare nr. 309/10.07.2020 

Cod proiect: cod SMIS 127065 

 

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

al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, nr. 2090/26.07.2021, întrunită astăzi, 

29.07.2021, ora 11:00  în vederea desfășurarii Etapei 2 de evaluare – participarea la interviu a 

candidatului admis la Etapa 1 de evaluare (eligibilitatea dosarelor) privind ocuparea postului 

din cadrului proiectului „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a 

mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065, în baza GRILEI DE 

NOTARE A PROBEI TIP INTERVIU elaborată pentru participant, consemnează 

următoarele rezultate finale:  

Poziție 

post 

Denumire postului din 

 organigrama proiectului 

Nume și prenume 

candidat 

Punctaj obținut 

la Etapa 2 de 

evaluare 

1. 
Inspector de specialitate construcție 

navă de cercetare (inginer nave) 
Drăgan E. Dan 100 

În corelație cu rezultatele consemante ale procesului de recrutare și selecție, posturile 

vor fi ocupate de următoarele persoane: 

Poziție 

post 

Denumire postului din 

organigrama proiectului 
Nume și prenume 

1. 
Inspector de specialitate construcție navă 

de cercetare (inginer nave) 
Drăgan E. Dan 

 

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

Procedurii operaționale privind recrutarea și selecția personalului în vederea angăjarii în 

proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile în cadrul Universității „Dunărea de 

Jos” din Galați, aprobată de Senatul universitar cu nr. 84 / 23 iulie 2018, a legislației specifice 

în vigoare, a prevederilor din Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice, precum si a 

prevederilor contractului de finanțare al proiectului. 

 

Comisia de recrutare și selecție, 

 


