
Anexa nr. 2 

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 

 

 

BORDEROU DE CONSEMNARE A ELIGIBILITĂȚII  

DOSARELOR DE CANDIDATURĂ – EVALUARE ETAPA 1  

 

Titlul 

proiectului: 
LET'S CYCLE AT THE BLACK SEA/LetsCYCLE 

Cod proiect: BSB-998 

 

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

a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, nr. 22 / 06.01.2023, s-a întrunit astăzi, 

13.01.2023, ora 10:00, 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: 

 

Poziție 

post 
Denumire postului din organigrama proiectului  

1 Expert financiar (Project Financial Expert) 

2 Expert comunicare (Project Communication Expert) 

 

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

proeictului au fost înregistrate un numar total de 2 (două) 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. 
Expert financiar 

(Project Financial Expert) 
HUMĂ Alina ADMIS 

2. 
Expert comunicare 

(Project Communication Expert) 

APOSTOLATU Rodica-

Cristina 
ADMIS 

 

Rezoluție: Candidații declarati ADMIȘI la această Etapă - 1 - de evaluare vor fi programați la 

Etapa 2 de Evaluare – interviul. Interviul se va desfăşura în data de 19.01.2023, începând 

cu ora 10:00, în Galaţi, str. Domnească nr. 111, corp G, sala G 108. 

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 iunie 2018, a legislației specifice 

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

prevederilor contractului de finanțare al proiectului. 

 


