
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  

 

20.05.2019 

 

ANUNȚ 

de recrutare și selecție pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei, în cadrul 

proiectului: „Cercetarea de excelență din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – pol al 

competitivității și al performanței științifice și aplicative”, CNFIS-FDI-2019-0063 

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează concurs pentru ocuparea posturilor menționate 

în continuare, în afara organigramei, în conformitate cu Metodologia internă pentru recrutarea și 

selecția personalului în vederea angajării în proiecte finanțate din fonduri de dezvoltare instituțională 

implementate în Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, aprobată prin Hotărârea CA nr. 

23/16.05.2019. 

1. Denumirea proiectului: „Cercetarea de excelență din Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galați – pol al competitivității și al performanței științifice și aplicative”, CNFIS-FDI-2019-0063 

finanțat prin fondul de dezvoltare instituțională, conform Ordinului nr. 3129/2019 din 5 februarie 2019 

privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a 

instituţiilor de învăţământ superior de stat. 

2. Descrierea posturilor  

Denumirea postului din 

organigrama proiectului 

Cercetător în biochimie tehnologică /211308 

Durata postului 7 luni 

Norma de timp de lucru  

Ore/lună 

max. 80 

Atribuții principale Asigură expertiza tehnică de specialitate pentru realizarea de teste și 

determinări în domeniul separării compusilor chimici prin 

cromatografie HPLC, pentru utilizatori multipli (cercetători, școli 

doctorale, contracte cu mediul economic) 

Criterii/competențe 

specifice suplimentare 

pentru ocuparea postului 

- Diplomă de doctor  în domeniul Biotehnologii 

- Competențe tehnice: 

Tehnici de cromatografie (Gaz cromatografie, HPLC, Electroforeză 

capilarǎ); Tehnici avansate de investigare în domeniul proteomicii şi 

enzimologiei; Tehnici de cromatografie LC/MS-MS, MALDI-TOF-

TOF; Tehnici de realizare a culturilor de celule. 

Integrarea datelor din proteomicǎ şi enzimologie - Modelarea 

cineticǎ; Determinarea spectrofotometrică a activităţii enzimelor; 

Caracterizarea biochimică a enzimelor; Cinetică enzimatică; Analiza 

modificǎrilor conformaţionale a proteinelor prin spectroscopie de 

fluorescenţǎ; Purificarea proteinelor şi a enzimelor prin 

cromatografie prin schimb ionic; Cromatografie prin interacţiuni 

hidrofobe şi cromatografie prin gel filtrare. 

- Cunoștințe lb. străine 

 

Denumirea postului din 

organigrama proiectului 

Cercetător în domeniul stiintelor juridice / 261915 

Durata postului 7 luni 



Norma de timp de lucru  

Ore/lună 

max. 80 

Atribuții principale -Asigură expertiza în domeniul legislativ privind identificarea 

legislației naționale, legislatiei UE și internaționale aplicabile pentru 

utilizatori multipli raportat la subiectele de cercetare ale acestora 

(cercetatori, scoli doctorale, contracte cu mediul economic). 

-Asigură expertiza tehnică de specialitate pentru realizarea de studii 

și prognoze cu impact juridic pentru utilizatori multipli (cercetători, 

școli doctorale, contracte cu mediul economic) 

Asigură expertiza de specialitate pentru respectarea normelor 

juridice și a standardelor de etică și integritate academică pentru 

utilizatori multipli (cercetători, școli doctorale, contracte cu mediul 

economic) 

Criterii/competențe 

specifice suplimentare 

pentru ocuparea postului 

- Studii superioare (licență, master, doctorat) dom. șt. juridice 

- Competențe solicitate: 

- de a identifica legislația națională, legislația UE și internațională 

aplicabilă pentru utilizatori multipli raportat la subiectele de 

cercetare ale acestora (cercetători, școli doctorale, contracte cu 

mediul economic) 

- de a exectua expertiza tehnică de specialitate pentru realizarea de 

studii și prognoze cu impact juridic pentru utilizatori multipli 

(cercetători, școli doctorale, contracte cu mediul economic) 

- expertiza de specialitate pentru respectarea normelor juridice și a 

standardelor de etică și integritate academică pentru utilizatori 

multipli (cercetători, școli doctorale, contracte cu mediul economic) 

- cunoștințe solide lb. engleză 

 

Denumirea postului din 

organigrama proiectului 

Cercetător în mașini și instalații mecanice / 214484 

Durata postului 7 luni 

Norma de timp de lucru  

Ore/lună 

max. 80 

Atribuții principale Asigură expertiza tehnica de specialitate pentru realizarea de teste și 

determinări în domeniul modelării în arhitectura navală, pentru 

utilizatori multipli (cercetători, școli doctorale, contracte cu mediul 

economic) 

Criterii/competențe 

specifice suplimentare 

pentru ocuparea postului 

- Studii superioare doctorale în domeniul fundamental Științe 

inginerești, ramura Inginerie mecanică.  

- Competențe tehnice:  

Modelări numerice în hidrodinamica navelor;  

Procesare date experimentale a Bazinului de Carene; 

Experiență implementare proiecte de cercetare în domeniul 

construcții navale. 

- Cunoștințe solide lb. străine  

 

Denumirea postului din 

organigrama proiectului 

Cercetător în știința materialelor/ 214650 

Durata postului 7 luni 

Norma de timp de lucru  max. 80 



Ore/lună 

Atribuții principale Asigură expertiza tehnică de specialitate pentru realizarea de teste și 

determinări în domeniul microscopiei electronice, pentru utilizatori 

multipli (cercetători, școli doctorale, contracte cu mediul economic) 

Criterii/competențe 

specifice suplimentare 

pentru ocuparea postului 

- Studii superioare post-dostorale -dom. ing. industrială 

- Domenii de competență:  

Materiale nanocompozite şi filme subţiri;  

Abilitatea de a folosi microscopul electronic cu baleiaj (FEI Quanta 

200) pentru analiza morfostructurală, utilizând soft-ul xT 

Microscope Control. 

Analiză morfo-structurală, Biofizică şi fizică medicală 

- Competențe tehnice:  

Exploatarea tehnicilor de analiză structurală şi morfologică ale 

probelor solide și lichide; Abilitatea de a folosi echipamentul de 

depunere filme subţiri (VoltaLab10) prin metoda electrochimică, 

utilizând soft-ul VoltaMaster 4;  

 

Denumirea postului din 

organigrama proiectului 

Responsabil IT UNICER  

Specialist în e-media / 251303 

Durata postului 7 luni 

Norma de timp de lucru  

Ore/lună 

max. 80 

Atribuții principale Creează portalul unităților de cercetare din UDJG, prin realizarea 

paginilor web unitare, în limba engleză.  

-Participă la realizarea catalogului (in limba engleză) a unităților de 

cercetare acreditate din UDJG, care să cuprindă elemente distinctive 

și relevante pentru activități CDI. 

Criterii/competențe 

specifice suplimentare 

pentru ocuparea postului 

- Studii superioare de licență profil Știința Sistemelor și a 

Calculatoarelor; 

- Competențe tehnice: web design – creare, întreținere și actualizare 

site-uri web; o bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office™; 

configurare și utilizare sisteme de operare (MS Windows), 

programare: C/C++, Java. 

- Cunoștințe solide lb. engleză 

- Experiență anterioară în realizarea paginii web UNICER 

 

Denumirea postului din 

organigrama proiectului 

Responsabil comunicare  

Expert învățământ / 235104 

Durata postului 7 luni 

Norma de timp de lucru  

Ore/lună 

max. 80 

Atribuții principale -Participă la realizarea portalului unităților de cercetare din UDJG, 

prin realizarea paginilor web unitare, în limba engleză.  

-Participă la realizarea catalogului (in limba engleză) a unităților de 

cercetare acreditate din UDJG, care să cuprindă elemente distinctive 

și relevante pentru activități CDI. 



Criterii/competențe 

specifice suplimentare 

pentru ocuparea postului 

- Studii superioare de licență 

- Aptitudini comunicare și lucru în echipă 

- Aptitudini utilizare softuri Windows, Microsoft Office (Word, 

Excel şi PowerPoint) și Corel DRAW 

- Nivel ridicat de cunoaștere lb. engleză 

- Experiență anterioară în realizarea broșurii UNICER 

 

Denumirea postului din 

organigrama proiectului 

Responsabil tehnico-financiar implementare  

Expert învățământ / 235104 

 

Durata postului 7 luni 

Norma de timp de lucru  

Ore/lună 

max. 80 

Atribuții principale Monitorizează și participă la implementarea activităților.  

-Verifică eligibilitatea cheltuielilor. -Monitorizează permanent 

cheltuielile proiectului.  

-Participă la elaborarea rapoartelor financiare de progres și a raportul 

financiar final. 

Criterii/competențe 

specifice suplimentare 

pentru ocuparea postului 

- Studii superioare de licență specializarea Management. 

- Experiență profesională în domeniul managementului cercetării. 

- Experiență implementare proiecte finanțate prin fondul de 

dezvoltare instituțională 

- Cunoștințe lb. străine 

 

3. Conţinutul dosarului de candidatură: 

Candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: 

a) Cererea de înscriere în procesul de recrutare și selecție (cerere tip anexată la anunțul de 

recrutare și selecție – va cuprinde denumirea postului pentru care se candidează); 

b) CV-ul, datat și semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care se va menționa 

proiectul și postul vizat de către candidat; 

c) copie, conformă cu originalul, a actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă 

identitatea candidatului, potrivit legii, după caz; 

d) Memoriu justificativ, semnat pe fiecare pagină, prin care candidatul evidențiază gradul de 

îndeplinire a criteriilor și condițiilor aferente postului vizat a fi ocupat în cadrul 

proiectului.  

e) Declarație de disponibilitate privind îndeplinirea cerințelor legate de timpul/programul de 

lucru și perioada de angajare ce sunt solicitate pentru postul vizat. 

 

4. Evaluarea aplicațiilor primite  

a) Procesul de evaluare și selecție constă în verificarea eligibilității candidaturilor depuse, 

respectiv evaluarea competențelor solicitate de post, în corelație cu particularitățile și 

necesitățile proiectului, prin verificarea dosarelor depuse de către candidați și acordarea 

calificativului Admis/Respins, în conformitate cu rezultatul evaluării. Rezultatele se 

înregistrează în Borderoul de consemnare a eligibilității (Anexa 2). 

b) Pentru a fi declarat Admis, dosarul trebuie să fie complet, conținând toate documentele 

solicitate și să îndeplinească condițiile obligatorii din anunțul de recrutare și selecție.  

c) Lista rezultatelor aferente procesului de evaluare și selecție, se va afișa și publica în aceleași 

condiții ca și anunțul de recrutare și selecție, în termenul prevăzut în calendarul desfășurării 

procesului de recrutare și selecție.  



d) Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate 

candidaților, depunerea acestora la altă adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul 

limită precizat, atrag în mod automat excluderea/respingerea dosarului candidatului (prin 

acordarea calificativului Respins), fără drept de contestație. 

e) În cazul în care pentru același post sunt mai mulți candidați, selecția se va face prin evaluarea 

și cuatificarea competențelor solicitate de post, în corelație cu particularitățile și necesitățile 

proiectului, respectiv: 

a) relevanța studiilor pentru acoperirea cerințelor postului – maxim 40 puncte. 

b) relevanța experienței profesionale pentru acoperirea cerințelor postului – maxim 40. 

puncte. 

c) relevanța participării în alte proiecte similare pentru acoperirea cerințelor postului – 

maxim 20 puncte: 

f) Candidații selectați vor fi angajați pe baza de contract individual de muncă pentru perioadă 

determinată aplicând prevederile legale în vigoare și procedurile interne aplicabile.  

 

5. Calendarul concursului: 

 

Nr. Etapa Perioada/data/ora 

1. Publicarea anunțului de recrutare și selecție 20.05.2019 

2. Perioada de depunere a dosarelor de candidatură de către candidați  21-22.05.2019 

3. Evaluarea dosarelor de candidatură (eligibilitatea dosarelor de 

candidatură); 

Publicarea rezultatelor.  

23.05.2019 

 

Afișare 15.00 

5. 
Termen de depunere a contestațiilor aferente evaluării dosarelor 

candidaților 
24.05.2019 

ora 16.00 

6. 
Evaluarea contestațiilor depuse și afișarea rezultatelor.  

Publicarea rezultatelor finale ale recrutării și selecției. 

27.05.2019 

Afișare 14.00 

 

Dosarele de concurs se depun la Registratura UDJG. 

Persoana de contact: 

Prof. dr. ing. Bahrim Gabriela 

adresa e-mail: gbahrim@ugal.ro 

 

 

Manager de proiect 

Prf. Dr. ing. Gabriela Elena Bahrim 


