
Anexa nr. 4 
 
                       

PROCES-VERBAL DE CONSEMNARE A REZULTATELOR FINALE  
ALE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE 

 
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 întrunită astăzi, 14.06.2022, ora 10:00 în vederea desfășurării 
Etapei 2 de evaluare – participarea la interviu a candidaților declarați ADMIȘI la Etapa 1 de evaluare 
(eligibilitatea dosarelor) 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 și 
Administrarea Afacerilor din Galaţi” – NC 12, Acord de Grant nr. 60/SGU/NC/I din data 24.11.2017, în 
baza GRILELOR DE NOTARE A PROBEI DE TIP INTERVIU elaborate pentru fiecare participant, 
consemnează următoarele rezultate finale : 
 
Poziție 

post 
Denumire postului din 

organigrama proiectului 
Nume și prenume 

candidat 
Punctaj obținut la  

Etapa 2 de evaluare 

1. Formator (expert) coaching şi 
dezvoltare personală GIANITA BLEOJU 100 

2. Formator (expert) coaching şi 
dezvoltare personală ADRIAN MICU 100 

3. Formator (expert) coaching şi 
dezvoltare personală VALENTIN SAVA 100 

4. 
Formator (expert) consiliere 
profesională și orientare în 

carieră 
SOFIA DAVID 100 

5. 
Formator (expert) consiliere 
profesională și orientare în 

carieră 
RIANA IREN RADU 100 

6. Expert instruire Curs Introducere 
Web Design ANDREI ALEXANDRU PANAIT 100 

 
În corelație cu rezultatele consemnate ale procesului de recrutare și selecție, posturile vor fi ocupate de 

următoarele persoane : 
 

Poziție 
post 

Denumire postului din 
organigrama proiectului 

Nume și prenume 
candidat 

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

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

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

4. 
Formator (expert) consiliere 
profesională și orientare în 

carieră 
SOFIA DAVID 

5. 
Formator (expert) consiliere 
profesională și orientare în 

carieră 
RIANA IREN RADU 

6. Expert instruire Curs Introducere 
Web Design ANDREI ALEXANDRU PANAIT 

 
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:  


