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BORDEROU DE CONSEMNARE A ELIGIBILITĂŢII DOSARELOR DE 

CANDIDATURĂ - EVALUARE ETAPA 1  

 

 

Titlul proiectului:  ”Program pentru creșterea performanței și inovării în 

cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență”, acronim 

PROINVENT 

Cod proiect:  cod Smis 153299 

 

Comisia de recrutare și selecție, constituită în baza Deciziei Rectorului Universităţii 

Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică ”I. L. Caragiale” nr. 51/07.06.2022 s-a 

întrunit astăzi 14 iunie 2022, ora 15, în vederea desfăşurării Etapei 1 de evaluare - 

Evaluarea eligibilității dosarelor de candidatură depuse pentru ocuparea următoarelor 

posturi din cadrului proiectului Program pentru creșterea performanței și inovării în 

cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență, acronim PROINVENT, cod 

Smis 153299 

 

Poziție 

post  

Denumirea postului din organigrama proiectului  

1 Expert monitorizare/realizare indicatori specifici 

2 Expert monitorizare si evaluare activitati grup tinta  

 

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

proiectului au fost înregistrate un număr total de 2 candidaturi depuse.  

În urma evaluării dosarelor de candidatură depuse s-au înregistrat următoarele 

rezultate:  

 

Poziție 

post  

 Denumirea postului din 

organigrama proiectului  

Nume şi prenume  

candidat  

Calificativul  

obţinut la Etapa 

1 de evaluare 

(ADMIS/ 

RESPINS)  

1. Expert 

monitorizare/realizare 

indicatori specifici 

Prof. univ. dr. Alexandru 

Sterian 

ADMIS 



2. Expert monitorizare si 

evaluare activitati grup tinta  

Prof. univ. dr. Mircea 

Gheorghiu 

ADMIS 

 

Rezoluție: candidații declarați ADMIŞI la această Etapă - 1 - de evaluare vor fi 

programați la Etapa 2 de Evaluare – interviul, în data de 17 iunie 2022, ora 12.  

Procesul de recrutare și selecție s-a desfăşurat cu respectarea condiţiilor din cadrul 

Metodologiei privind recrutarea și selecția personalului în vederea angajării în 

proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile în cadrul Universităţii 

Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică ”I. L. Caragiale”,  a legislației specifice 

în vigoare, a prevederilor din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice, precum şi a 

prevederilor contractului de finanţare al proiectului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI 

CINEMATOGRAFICĂ ”I. L. CARAGIALE” BUCUREȘTI 

 

 

 

  

PROCES-VERBAL DE CONSEMNARE A REZULTATELOR FINALE  

ALE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE  

 

 

Titlul proiectului:  ”Program pentru creșterea performanței și inovării în 

cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență”, acronim 

PROINVENT 

Cod proiect:   153299 

 

Comisia de recrutare și selecție, constituită în baza Deciziei Rectorului Universităţii 

Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică ”I. L. Caragiale” nr.  51/07.06.2022 s-a 

întrunit astăzi 17 iunie 2022, ora 12, în vederea desfăşurarii Etapei 2 de evaluare - 

participarea la interviu a candidaţilor declarați ADMIŞI la Etapa 1 de evaluare 

(eligibilitatea dosarelor) privind ocuparea posturilor din cadrului proiectului Program 

pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de 

excelență”, acronim PROINVENT.  

În baza GRILELOR DE NOTARE A PROBEI DE TIP INTERVIU elaborate pentru 

fiecare participant, consemnează următoarele rezultate finale:  

 

Poziție 

post  

 Denumirea postului din 

organigrama proiectului  

Nume şi prenume  

candidat  

Punctaj  

obţinut la Etapa 2 de 

evaluare  

1. Expert 

monitorizare/realizare 

indicatori specifici 

Prof. univ. dr. Alexandru 

Sterian 

100 puncte 

2. Expert monitorizare si 

evaluare activitati grup 

tinta  

Prof. univ. dr. Mircea 

Gheorghiu 

100 puncte 

 

În corelaţie cu rezultatele consemnate ale procesului de recrutare și selecție, posturile 

vor fi ocupate de următoarele persoane:  

 

 

Poziție 

post  

Denumirea postului din 

organigrama proiectului  

Nume şi prenume  



1. Expert monitorizare/realizare 

indicatori specifici 

Prof. univ. dr. Alexandru Sterian 

2. Expert monitorizare si evaluare 

activitati grup tinta  

Prof. univ. dr. Mircea Gheorghiu 

 

Procesul de recrutare și selecție s-a desfăşurat cu respectarea condițiilor din cadrul 

Metodologiei privind recrutarea si selecția personalului în vederea angajării în 

proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile în cadrul Universităţii 

Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică ”I. L. Caragiale”,  a legislaţiei specifice 

în vigoare, a prevederilor din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice, precum şi a 

prevederilor contractului de finanţare al proiectului.  

 

 


