
 
Anexa 4 la procedura de recrutare și selecție a personalului în vederea nominalizării / angajării în echipele proiectelor de cercetare 
 
 
Proiect: “ Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetica-ATLAS 17PCCDI/2018(PN-III-PI-1.2-PCCDI-2017-0272” 
 
 
 
 Verificarea dosarelor de concurs în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor de participare la concurs 

Nr. 
crt. Denumire post / funcție Nivel 

studii1 
Execuție / 
Conducere Condiții specifice Candidat Nr. întreg. dosar 

Informații candidat 
(studii, vechime, 
experiență, alte 

informații 
relevante pentru 

postul scos la 
concurs) 

Îndeplinirea 
condițiilor de 
participare la 

concurs 
(Admis / 
Respins)/ 

Observații2 

1 Responsabil 
financiar S E 

a)  nivelul studiilor: studii superioare 

b) domeniul studiilor: științe economice 

c) vechime in specialitatea postului:min. 6 
luni 

d)     alte cond. specifice(cunoasterea unei lb.     
straine,cunoștințe operare PC,etc.): 
1.    Abilitati de gestiune financiara a proiectelor 
de cercetare. 
2.   Competente si abilitati sociale 

Popa Natalia 8290/29.07.2020 

Diploma de 
Licenta(domeniul 
Econ.) 
Diploma de 
Master(dom. Econ.) 
Vechime:min.6 luni 
Atestat de 
competente 
lingvistice(niv. B 1) 
Atestat ECDL 
 
 

Admis 

 
 
COMISIA DE CONCURS: 
 
Presedinte: Prof. univ. dr. Cătălin Boja  
Membru: Lect.  univ. dr. Alin Zamfiroiu 
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1 studii superioare (S), studii superioare de scurtă durată (SSD), studii postliceale (PL), studii medii (M), studii gimnaziale (G) 
1 Se va completa cu Admis / Respins. În cazul în care se completează Respins, se menționează motivul respingerii dosarului. 
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Anexa 3 la procedura de recrutare și selecție a personalului în vederea nominalizării / angajării 
în echipele proiectelor de cercetare 

Proces Verbal selecție dosare de concurs 
încheiat astăzi : 03.08.2020 

După expirarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere, respectiv data de 31.07.2020, ora 
16.00, Comisia de concurs pentru ocuparea postului de Responsabil financiar  in proiectul “ Hub 
inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetica-ATLAS 17PCCDI/2018(PN-III-
PI-1.2-PCCDI-2017-0272” numită prin Decizia Rectorului nr. 2960/15.07.2020, a procedat la 
selecția dosarelor de concurs prin verificarea condițiilor  de participare la concurs. 
S-a constatat că pentru  postul  de Responsabil financiar  în proiectul Hub inovativ pentru 
tehnologii avansate de securitate cibernetica-ATLAS 17PCCDI/2018(PN-III-PI-1.2-PCCDI-
2017-0272 s-a  înscris  1 candidat, astfel: 
        Popa Natalia, nr. înregistrare dosar: 8290/29.07.2020 
În urma verificării dosarelor de concurs, conform anexei la prezentul proces verbal, s-a constatat 
că: 

A. Îndeplinește condițiile de participare, fiind declarat ADMIS, candidatul: 

Popa Natalia 

In conformitate cu art. 5.2.22. din Procedura de recrutare și selecție a personalului în 
vederea nominalizării / angajării în cadrul proiectelor de cercetare, comisia de selecție 
decide simplificarea procedurii de selecție, realizând selecția prin verificarea îndeplinirii 
condițiilor minimale (generale și specifice) cuprinse în anunțul de selecție publicat. Anexele 
5, 6 și 7 la procedură nu se vor mai întocmi. Calendarul de desfășurare a concursului se 
modifică astfel: 

Nr. 
crt. Activități Data 

1 

 

Publicarea anunțului 24.07.2020 
2 

 

 

 

Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților  24.07.2020-31.07.2020 
3 Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.08.2020 
4 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 03.08.2020 
5 Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 03.08.2020 
6 Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 04.08.2020 
7 Afișarea rezultatului final al concursului 04.08.2020 
8 Numire pe funcție După aprobarea în BCA 

a rezultatelor 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, în baza căruia secretarul comisiei de 

concurs va proceda la afișarea rezultatului selecției dosarelor. 
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