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A N U N Ț   
PRIVIND RECRUTAREA  ȘI SELECȚIA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIN AFARA 
ORGANIGRAMEI PENTRU PROIECTELE FINANȚATE DIN FONDUL DE DEZVOLTARE 

INSTITUȚIONALĂ IMPLEMENTATE ÎN UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 
 
 
 

      Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați organizează concurs pentru ocuparea posturilor menționate în 
continuare, în afara organigramei universității, 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: Pluralismul Educaţie-Calitate-Etică, vectori în perfecţionarea carierei 
didactice universitare (Ethi-Qual), CNFIS-FDI-2019-0390, 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: 
 
1. Coordonator experți educaționali 

a) Nr. posturi: 1 
b) Durata postului: 27.05.2019-20.12.2019 
c) Norma de timp lucrată: maxim 80 ore/lună 
d) Atribuții principale: Coordonează echipa de experţi în învăţământ pentru realizarea atribuţiilor din 

proiect 
e) Criterii/competențe specifice suplimentare pentru ocuparea postului: 

- studii superioare, cunostinte de management organizatoric, capacitate de planificare, organizare 
și coordonare; 
- capacitate de comunicare, persuasiv, responsabil și inițiativă personală, eficiență personală, spirit 
de echipa, comportament etic/integritate; 
 

2. Expert calitate 1 
a) Nr. posturi: 2 
b) Durata postului: 27.05.2019-20.12.2019 
c) Norma de timp lucrată: maxim 80 ore/lună 
d) Atribuții principale:  

. - proiectarea şi realizarea chestionarului de autoevaluare critică a programelor de studii; 
- aplicarea chestionarului cadrelor didactice din universitate; 
- colectarea şi prelucrarea datelor; 
- interpretarea datelor, realizarea unui raport şi formularea concluziilor; 
- plan de măsuri de îmbunăţăţire a calităţii programelor de studii; 
- elaborarea documentaţiei pentru auditul de supraveghere ISO 9001-2015 pentru managementul 
calităţii în activitatea de cercetare din Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi. 

e) Criterii/competențe specifice suplimentare pentru ocuparea postului: 
- studii superioare, capacitate de comunicare, eficiență personală, spirit de echipa, comportament 
etic/integritate; 
 

3. Expert calitate 2 
a) Nr. posturi: 3 
b) Durata postului: 27.05.2019-20.12.2019 
c) Norma de timp lucrată: maxim 80 ore/lună 
d) Atribuții principale:  

. - proiectarea şi realizarea chestionarului de autoevaluare critică a programelor de studii; 
- aplicarea chestionarului cadrelor didactice din universitate; 
- colectarea şi prelucrarea datelor; 
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- interpretarea datelor, realizarea unui raport şi formularea concluziilor; 
- plan de măsuri de îmbunăţăţire a calităţii programelor de studii; 

e) Criterii/competențe specifice suplimentare pentru ocuparea postului: 
- studii superioare, capacitate de comunicare, eficiență personală, spirit de echipa, comportament 
etic/integritate; 

 
4. Expert educaţional 1 

a) Nr. posturi: 1 
b) Durata postului: 27.05.2019-20.12.2019 
c) Norma de timp lucrată: maxim 80 ore/lună 
d) Atribuții principale:  

. - Dezvoltarea şi furnizarea programelor de pregătire psiho-pedagogică și actualizare a 
competenţelor didactice ale personalului universitar; 

- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale prin orientarea instituţionalizată a activităţilor din 
universitate spre satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor părţilor interesate externe şi interne, prin crearea în 
instituţie a unui mediu în care întregul personal este încurajat spre performanţă, prin asumarea 
responsabilităţii individuale pentru îndeplinirea misiunii şi obiectivelor acesteia, astfel încât să poată fi 
corectate neconformităţile existente şi puse în operă posibilităţile de îmbunătăţireaplicarea chestionarului 
cadrelor didactice din universitate. 

e) Criterii/competențe specifice suplimentare pentru ocuparea postului: 
- studii superioare, capacitate de comunicare, eficiență personală, spirit de echipa, comportament 
etic/integritate; 
 

5. Expert educaţional 2 
a) Nr. posturi: 1 
b) Durata postului: 27.05.2019-20.12.2019 
c) Norma de timp lucrată: maxim 80 ore/lună 
d) Atribuții principale:  

. - Dezvoltarea mecanismelor instituţionale ale universităţii în domeniul eticii şi deontologiei 
academice, ca motor în dezvoltarea personală şi de excelenţă pentru studenţi şi pentru cadre didactice; 

- Intensificarea activităţilor de verificare antiplagiat a producţiei ştiinţifice şi didactice a membrilor 
 comunităţii academice, precum şi a lucrărilor de finalizare a studiilor elaborate de absolvenţi; 

- Dezvoltarea şi furnizarea programelor de pregătire psiho-pedagogică și actualizare a 
competenţelor didactice ale personalului universitar 

e) Criterii/competențe specifice suplimentare pentru ocuparea postului: 
- studii superioare, capacitate de comunicare, eficiență personală, spirit de echipa, comportament 
etic/integritate; 
 

5. Expert educaţional 3 
a) Nr. posturi: 1 
b) Durata postului: 27.05.2019-20.12.2019 
c) Norma de timp lucrată: maxim 80 ore/lună 
d) Atribuții principale:  

. -Intensificarea activităţilor de verificare antiplagiat a producţiei ştiinţifice şi didactice a membrilor 
comunităţii academice, precum şi a lucrărilor de finalizare a studiilor elaborate de absolvenţi; 

- Elaborarea documentaţiei pentru auditul de supraveghere ISO 9001-2015 pentru managementul 
calităţii în activitatea de cercetare din Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi; 

- Organizarea seminarelor de lucru pentru instruirea personalului didactic și a studenților în 
vederea exploatării ulterioare, optime, a resurselor de informare distribuite prin intermediul portalului. 

e) Criterii/competențe specifice suplimentare pentru ocuparea postului: 
- studii superioare, capacitate de comunicare, eficiență personală, spirit de echipa, comportament 
etic/integritate; 

6. Expert educaţional 4 
a) Nr. posturi: 4 
b) Durata postului: 27.05.2019-20.12.2019 
c) Norma de timp lucrată: maxim 80 ore/lună 
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d) Atribuții principale:  
. - Instruirea și certificarea cadrelor didactice în programele universitare:Strategii didactice inovative 
și mentorat educațional în mediul academic. 

e) Criterii/competențe specifice suplimentare pentru ocuparea postului: 
- studii superioare, capacitate de comunicare, eficiență personală, spirit de echipa, comportament 
etic/integritate; 

 
7. Expert formare continuă 

a) Nr. posturi: 1 
b) Durata postului: 27.05.2019-20.12.2019 
c) Norma de timp lucrată: maxim 80 ore/lună 
d) Atribuții principale:  

. -Înscrierea și gestionarea cursanților înscriși la cursurile postuniversitare de formare continuă; 
- Organizarea seminarelor de lucru pentru instruirea personalului didactic și a studenților învederea 

exploatării ulterioare, optime, a resurselor de informare distribuite prin intermediul portalului PRESIO. 
e) Criterii/competențe specifice suplimentare pentru ocuparea postului: 

- studii superioare, capacitate de comunicare, eficiență personală, spirit de echipa, comportament 
etic/integritate; 
 
8. Expert educațional 5 

e) Nr. posturi: 3 
f) Durata postului: 27.05.2019-20.12.2019 
g) Norma de timp lucrată: maxim 80 ore/lună 
h) Atribuții principale:  

. - Analiza situației actuale și găsirea unei soluții hardware și software de integrare a aplicațiilor și 
instrumentelor de informare utilizate în cadrul procesului educațional; 

- Realizarea ghidurilor de instruire pentru interfața de lucru și pentru interfața utilizator a 
platformei și a instrumentelor înglobate în aceasta; 

- Implementarea aplicaţiei Open Journal System (OJS) în cadrul unei fascicule a analelor universităţii 
care va permite crearea unor website-uri pentru fiecare revista științifică a universității, indexarea 
articolelor și recenzia online a acestora, includerea bibliografiilor de autor și crearea legăturilor către 
profilul ORCID al autorilor. OJS-ul va facilita includerea și indexarea publicațiilor știintifice în BDI (EBSCO, 
Science Direct, SCOPUS etc); 

- Prezentarea aplicaţiei în Consiliul editorial şi instruirea redactorilor şefi ai fasciculelor; 
- Implementarea aplicaţiei la nivelul unor fascicule ale analelor universităţii plan de măsuri de 

îmbunăţăţire a calităţii programelor de studii. 
f) Criterii/competențe specifice suplimentare pentru ocuparea postului: 

- studii superioare, capacitate de comunicare, eficiență personală, spirit de echipa, comportament 
etic/integritate; 

 
9. Expert IT 1 

a) Nr. posturi: 2 
b) Durata postului: 27.05.2019-20.12.2019 
c) Norma de timp lucrată: maxim 80 ore/lună 
d) Atribuții principale:  

. - Analiza situației actuale și găsirea unei soluții hardware și software de integrare a aplicațiilor și 
instrumentelor de informare utilizate în cadrul procesului educațional; 
 - Realizarea platformei (PRESIO) și testarea acesteia. 

e) Criterii/competențe specifice suplimentare pentru ocuparea postului: 
- studii superioare, capacitate de comunicare, eficiență personală, spirit de echipa, comportament 
etic/integritate; 

9. Expert IT 2 
a) Nr. posturi: 1 
b) Durata postului: 27.05.2019-20.12.2019 
c) Norma de timp lucrată: maxim 80 ore/lună 
d) Atribuții principale:  
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. - Analiza situației actuale și găsirea unei soluții hardware și software de integrare a aplicațiilor și 
instrumentelor de informare utilizate în cadrul procesului educațional; 
 - Aplicarea chestionarului cadrelor didactice din universitate; 
 - Colectarea și prelucrarea datelor; 
 -interpretarea datelor, realizarea unui raport și formularea concluziilor. 

e) Criterii/competențe specifice suplimentare pentru ocuparea postului: 
- studii superioare, capacitate de comunicare, eficiență personală, spirit de echipa, comportament 
etic/integritate; 

 
10. Expert educațional 6 

a) Nr. posturi: 1 
b) Durata postului: 27.05.2019-20.12.2019 
c) Norma de timp lucrată: maxim 80 ore/lună 
d) Atribuții principale:  

- Elaborarea documentaţiei pentru auditul de supraveghere ISO 9001-2015 pentru managementul 
calităţii în activitatea de cercetare din Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi; 

e) Criterii/competențe specifice suplimentare pentru ocuparea postului: 
- studii superioare, capacitate de comunicare, eficiență personală, spirit de echipa, comportament 
etic/integritate; 

 
11. Expert jurist 

a) Nr. posturi: 1 
b) Durata postului: 27.05.2019-20.12.2019 
c) Norma de timp lucrată: maxim 80 ore/lună 
d) Atribuții principale:  

- Dezvoltarea mecanismelor instituționale ale universității în domeniul eticii și deontologiei 
academice, ca motor în dezvoltarea personală și de excelență pentru studenți și pentru cadre didactice. 
e) Criterii/competențe specifice suplimentare pentru ocuparea postului: 

- studii superioare, cunoașterea legislației în vigoare și punerea ei în aplicare, capacitate de 
comunicare, eficiență personală, spirit de echipa, comportament etic/integritate; 

 
12. Expert educațional 7 

a) Nr. posturi: 1 
b) Durata postului: 27.05.2019-20.12.2019 
c) Norma de timp lucrată: maxim 80 ore/lună 
d) Atribuții principale:  

. - Implementarea aplicaţiei Open Journal System (OJS) în cadrul unei fascicule a analelor universităţii 
care va permite crearea unor website-uri pentru fiecare revista științifică a universității, indexarea 
articolelor și recenzia online a acestora, includerea bibliografiilor de autor și crearea legăturilor către 
profilul ORCID al autorilor. OJS-ul va facilita includerea și indexarea publicațiilor știintifice în BDI (EBSCO, 
Science Direct, SCOPUS etc); 

- Prezentarea aplicaţiei în Consiliul editorial şi instruirea redactorilor şefi ai fasciculelor; 
-Managementul resurselor bibliografice. 

e) Criterii/competențe specifice suplimentare pentru ocuparea postului: 
- studii superioare, capacitate de comunicare, eficiență personală, spirit de echipa, comportament 
etic/integritate; 

 
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; 
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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  

1. 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). 

2. 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.  

3. 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.  

4. 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. 

5. 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 

6. 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 și afișarea anunțului de recrutare și selecție 17.05.2019 

2. Perioada de depunere a dosarelor de candidatură de către 
candidați 

20.05.2019 – 21.05.2019 

3. Evaluarea dosarelor de candidatură (eligibilitatea dosarelor de 
candidatură); 
Afișarea rezultatelor procesului de evaluare și selecție a 
candidaților 

22.05.2019, ora 1400 

4. 
Termen de depunere a contestațiilor aferente procesului de 
evaluare și selecție a candidaților 

23.05.2019, ora 1400 

5. Afișarea rezultatelor aferente contestațiilor formulate 23.05.2019, ora 1600 

6. 
Publicarea și afișarea anunțului cu rezultatele finale ale recrutării 
și selecției. 

23.05.2019, ora 1630 

 
 
Dosarele de concurs se depun la Registratura UDJG. 
Persoana de contact:  
Rotaru Dana 
dana.rotaru@ugal.ro 
 

Manager de proiect, 
         Prof.dr.habil. Claudiu MEREUȚĂ 


