
Anexa nr. 2 
 
                              APROBAT, 

                   Rector, 
    Prof. dr. ing. Puiu Lucian GEORGESCU 

 
BORDEROU DE CONSEMNARE A ELIGIBILITĂȚII  

DOSARELOR DE CANDIDATURĂ – EVALUARE ETAPA 1  
 

Titlul proiectului: „Creșterea ratei de retenție a studentilor din primul an universitar, studii de licență de 
la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor din Galaţi” – NC 12 

Cod proiect: Acord de Grant nr. 60/SGU/NC/I din data 24.11.2017 
 

Comisia de recrutare și selecție, constituită în baza Deciziei Ordonatorului de credite a Universității 
„Dunărea de Jos” din Galați, nr. 1593/31.05.2022 s-a întrunit astăzi, 08.06.2022, 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 „Creșterea 
ratei de retenție a studentilor din primul an universitar, studii de licență de la Facultatea de Economie si 
Administrarea Afacerilor din Galaţi”: 

 
Poziție 

post Denumirea postului din organigrama proiectului  

1 Formator (expert) coaching şi dezvoltare personală – 3 posturi 
2 Formator (expert) consiliere profesională și orientare în carieră – 2 posturi 
3 Expert instruire Curs Introducere Web Design – 1 post 

În perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru posturile vizate în cadrul proeictului au fost 
înregistrate un numar total de 6 candidaturi depuse. 

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

Poziție 
post 

Denumire postului din organigrama 
proiectului 

Nume și prenume 
candidat 

Calificativul obținut la 
Etapa 1 de evaluare 

(ADMIS / RESPINS) 

1. Formator (expert) coaching şi dezvoltare 
personală GIANITA BLEOJU ADMIS 

2. Formator (expert) coaching şi dezvoltare 
personală ADRIAN MICU ADMIS 

3. Formator (expert) coaching şi dezvoltare 
personală VALENTIN SAVA ADMIS 

4. Formator (expert) consiliere profesională și 
orientare în carieră SOFIA DAVID ADMIS 

5. Formator (expert) consiliere profesională și 
orientare în carieră RIANA IREN RADU ADMIS 

7. 
Expert instruire Curs Introducere Web 

Design 
ANDREI 

ALEXANDRU 
PANAIT 

ADMIS 

Rezoluție: Candidații declarati ADMIȘI la această Etapă - 1 - de evaluare vor fi programați la Etapa 2 de 
Evaluare – interviul. 

Procesul de recrutare și selecție s-a desfășurat cu respectarea legislației specifice în vigoare, precum și a 
prevederilor contractului de finanțare al proiectului. 
 
  Comisia de recrutare şi selecţie: 

 Preşedinte: Lect.univ.dr.ec. George Bogdan Dragan 

 Membri: Prof.univ.dr.ec. Nicoleta Cristache 

   Conf.univ.dr.ec Mihaela Carmen Muntean   

 Secretar: Adm. Patrimoniu Antoneta Brebeanu 


