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 Anexa 4 la procedura de recrutare și selecție a personalului în vederea nominalizării / angajării în echipele proiectelor de cercetare 

 

Verificarea dosarelor de concurs în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor de participare la concurs 

 

 

Proiectul „Sprijinirea, susținerea și promovarea antreprenoriatului și inovării în rândul studenților ASE București (ASEInovA), 
contract CNFIS-FDI-2022-0349” 

 

 

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. 
Expert competențe 

antreprenoriale 1 
Doctorale E 

a) nivelul studiilor: Studii doctorale 

b) domeniul studiilor: Științe economice 

c) vechime: - 

d) alte condiții specifice: competențe 

lingvistice - cunoașterea limbii engleze; 

abilități de proiectare și derulare a 

workshop-urilor; abilități de a ține 

prelegeri; abilități de mentorat; cunoştinţe 

operare PC. 

 

Grosu Raluca 

Mariana 
4006/27.04.2022 

experienta 

conform anunt 
Admis 

2. 

Expert competențe 

antreprenoriale 2 

 

 

 

 

Doctorale 
E 

a) nivelul studiilor: Studii doctorale 

b) domeniul studiilor: Științe economice 

c) vechime: - 

d) alte condiții specifice: competențe 

lingvistice - cunoașterea limbii engleze; 

abilități de proiectare și derulare a 

workshop-urilor; abilități de a ține 

prelegeri; abilități de mentorat; cunoştinţe 

operare PC. 

Popescu Maria 

Floriana 
4033/27.04.2022 

 

 

 

experienta 

conform anunt 
Admis 

 

 

3. 
Consultant plan 

afaceri 

 

 

Doctorale E 

a) nivelul studiilor: Studii doctorale 

b) domeniul studiilor: Științe economice 

c) vechime: - 

d) alte condiții specifice: competențe 

lingvistice - cunoașterea limbii engleze; 

Olariu Ana 

Alexandra 

4035/27.04.2022 

 

 

experienta 

conform anunt Admis 

 
1 Studii doctorale (D), studii superioare (S), studii superioare de scurtă durată (SSD), studii postliceale (PL), studii medii (M), studii gimnaziale (G) 
2 Se va completa cu Admis / Respins. În cazul în care se completează Respins, se menționează motivul respingerii dosarului. 
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abilități de scriere de planuri de afaceri; 

abilități de consultanță pentru afaceri; 

cunoştinţe operare PC. 

4. 
Consultant  

firme 1  

 

 

 

 

Doctorale E 

a) nivelul studiilor: Studii doctorale 

b) domeniul studiilor: Științe economice 

c) vechime: - 

d)alte condiții specifice: competențe 

lingvistice - cunoașterea limbii engleze; 

abilități de consultanță și mentorat pentru 

afaceri; cunoştinţe operare PC. 

 

Voicu 

Dorobantu 

Roxana 

4034/27.04.2022 

 

 

 

experienta 

conform anunt Admis 

5. 
Consultant  

firme 2  

 

 

 

 

Doctorale E 

a) nivelul studiilor: Studii doctorale 

b) domeniul studiilor: Științe economice 

c) vechime: - 

d)alte condiții specifice: competențe 

lingvistice - cunoașterea limbii engleze; 

abilități de consultanță și mentorat pentru 

afaceri; cunoştinţe operare PC. 

 

Ciobanu Radu 3903/20.04.2022 

 

 

 

experienta 

conform anunt Admis 

6. 

Expert  

mentorat 1 

 

 

 

 

Doctorale E 

a) nivelul studiilor: Studii doctorale 

b) domeniul studiilor: Științe economice 

c) vechime: - 

d) alte condiții specifice: competențe 

lingvistice - cunoașterea limbii engleze; 

abilități de consultanță și mentorat pentru 

afaceri; cunoştinţe operare PC. 

Mihai Mihaela 3978/27.04.2022 

 

 

 

experienta 

conform anunt 

 

 

 

Admis 

7. 

Expert  

mentorat 2 

 

 

 

 

Doctorale E 

a) nivelul studiilor: Studii doctorale 

b) domeniul studiilor: Științe economice 

c) vechime: - 

d) alte condiții specifice: competențe 

lingvistice - cunoașterea limbii engleze; 

abilități de consultanță și mentorat pentru 

afaceri; cunoştinţe operare PC. 

Chiripuci 

Bogdan 

Cristian 

4050/27.04.2022 

 

 

 

 

experienta 

conform anunt 

 

 

 

Admis 

8. Expert networking 

 

 

 

Doctorale E 

a) nivelul studiilor: Studii doctorale 

b) domeniul studiilor: Științe economice 

c) vechime: - 

d) alte condiții specifice: competențe 

lingvistice - cunoașterea limbii engleze; 

abilități de networking și comunicare; 

cunoştinţe operare PC. 

Dobre Florin 4036/27.04.2022 

 

 

 

experienta 

conform anunt 

 

 

 

Admis 

9. 
Expert dezvoltare 

comunitate 
Superioare E 

a) nivelul studiilor: Studii superioare 

b) domeniul studiilor: Științe economice 

c) vechime: - 

d) alte condiții specifice: competențe 

lingvistice - cunoașterea limbii engleze; 

abilități de networking, comunicare și 

organizare de evenimente; cunoştinţe 

operare PC. 

Constantin 

Marius 
3968/27.04.2022 

 

 

 

experienta 

conform anunt 

 

 

 

Admis 
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10. Expert comunicare 
Medii/ 

Superioare 
E 

a) nivelul studiilor: Studii medii sau 

superioare 

b) domeniul studiilor: - 

c) vechime: - 

d) alte condiții specifice: competențe 

lingvistice - cunoașterea limbii engleze; 

abilități bune de comunicare, relații 

publice, networking, utilizare platforme de 

socializare și actualizare pagini web; 

cunoştinţe operare PC. 

Vuc Daria 

Elisa 
4028/27.04.2022 

 

 

experienta 

conform anunt 

 

 

 

Admis 

11. Expert grafică 
Medii/ 

Superioare 
E 

a) nivelul studiilor: Studii medii sau 

superioare 

b) domeniul studiilor: - 

c) vechime: - 

d) alte condiții specifice: competențe 

lingvistice - cunoașterea limbii engleze; 

abilități bune de comunicare, concepție 

grafică, prelucrare foto-video, utilizare 

platforme de socializare și actualizare 

pagini web; cunoştinţe operare PC. 

Briscan Filip 

Gabriel 
4001/27.04.2022 

 

 

experienta 

conform anunt 

 

 

 

Admis 

12. Expert evenimente 
Medii/ 

Superioare 
E 

a) nivelul studiilor: Studii medii sau 

superioare 

b) domeniul studiilor: - 

c) vechime: - 

d) alte condiții specifice: competențe 

lingvistice - cunoașterea limbii engleze; 

organizarea de activități extrașcolare și 

extracurriculare cu studenți; cunoştinţe 

operare PC. 

 

Stanomir 

Ruxandra 
4043/27.04.2022 

 

 

experienta 

conform anunt 

 

 

 

Admis 

13. Expert interviuri 
Medii/ 

Superioare 
E 

a) nivelul studiilor: Studii medii sau 

superioare 

b) domeniul studiilor: - 

c) vechime: - 

d) alte condiții specifice: competențe 

lingvistice - cunoașterea limbii engleze; 

abilități de comunicare, relații publice, 

utilizare a instrumentelor de cercetare, 

capacitate de sinteză și de analiză a 

informațiilor; cunoştinţe operare PC. 

Badea Ana 

Maria 
4044/27.04.2022 

 

 

experienta 

conform anunt 

 

 

 

Admis 

14. 
Asistent 

organizare 

Medii/ 

Superioare 
E 

a) nivelul studiilor: Studii medii sau 

superioare 

b) domeniul studiilor: - 

c) vechime: - 

d) alte condiții specifice: abilități de 

comunicare și planificare a evenimentelor; 

cunoştinţe operare PC. 

Alexe Dragana 3834/19.04.2022 

 

 

experienta 

conform anunt 

 

 

 

Admis 
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15. 
Responsabil 

financiar 
Superioare E 

 

a) nivelul studiilor: Studii superioare 

b) domeniul studiilor: Științe economice 

c) vechime: minim 3 ani 

d) alte condiții specifice: abilități de 

gestiune financiară a proiectelor; abilități 

de comunicare; cunoştinţe operare PC. 

Dumitrescu 

Andreea Ioana 
3976/27.04.2022 

 

 

experienta 

conform anunt 

 

 

 

Admis 

16. Responsabil plăți Superioare E 

a) nivelul studiilor: Studii superioare 

b) domeniul studiilor: - 

c) vechime: minim 3 ani 

d) alte condiții specifice: abilități de în 

domeniul economic/finanțe; abilități de 

comunicare; cunoştinţe operare PC. 

Ionita Ramona 3856/19.04.2022 

 

 

experienta 

conform anunt 

 

 

 

Admis 

17. 
Responsabil 

resurse umane 
Superioare E 

a) nivelul studiilor: Studii superioare 

b) domeniul studiilor: - 

c) vechime: - 

d) alte condiții specifice: experiență în 

managementul resurselor umane al 

proiectelor; abilități de comunicare; 

cunoştinţe operare PC. 

 

Popa Veronica 4021/27.04.2022 

 

 

experienta 

conform anunt 

 

 

 

Admis 

18. 
Responsabil 

achiziții 
Superioare E 

a) nivelul studiilor: Studii superioare 

b) domeniul studiilor: - 

c) vechime: - 

d) alte condiții specifice: experiență în 

domeniul achizițiilor; cunoştinţe operare 

PC. 

Minculet 

Mariana 
4038/27.04.2022 

 

 

experienta 

conform anunt 

 

 

 

Admis 

 

 

COMISIA DE CONCURS: 

Președinte: Prof. univ. dr. Margareta Stela Florescu 

Membru: Lect. univ. dr. Robert Bumbac 

Membru: Conf. univ. dr. Camelia Staiculescu 

Secretar comisie: Vochin Gheorghița/Modreanu Claudia 


