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ANUNȚ 

PRIVIND ÎNFIINȚAREA POSTURILOR DIN AFARA ORGANIGRAMEI 

pentru implementarea proiectului Responsabilitate, eficiență și performanță prin internaționalizarea învățământului superior, REGAL 

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, anunță înființarea următoarelor posturi în afara organigramei universității, în cadrul proiectului 

„Responsabilitate, eficiență și performanță prin internaționalizarea învățământului superior, REGAL”, conform contractului de finantare CNFIS-

FDI-2019-0084, și demararea procesului de recrutare și selecție a personalului din cadrul Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați, care vizează 

angajarea personalului necesar, pe perioadă determinată, în afara organigramei aprobate, în vederea susținerii și implementării proiectului susmenționat: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire postului 

din organigrama 

proiectului 

Perioada de 

existență a 

postului 

Norma [nr. 

ore/lună] 

Atribuții principale, responsabilități Criterii/Competente specifice 

suplimentare pentru ocuparea postului 

1. Expert 

tehnic/calitate 

8 luni Maxim 

84 ore/lună 

- Asigura monitorizarea calitatii activitatilor 

proiectului si corespondenta cu obiectivele 

acestuia; 

- Asigura armonizarea activitatilor proiectului cu 

strategiile si planurile de internationalizare ale 

universitatii; 

- Coordoneaza organizarea activitatilor proiectului 

si participarea echipei acestuia in colaborare cu 

alti experti din universitate si din afara acesteia in 

vederea indeplinirii obiectivelor de 

internationalizare stabilite prin proiect; 

- Evidentiaza bunele practici si analizele SWOT 

realizate la nivelul proiectului. 

- Minim 15 ani vechime in 

invatamantul superior; 

- Experiență de minim 10 ani vechime 

în managementul și implementarea 

proiectelor cu finanțare națională; 

- Experienta in implementarea si 

managementul unor proiecte ce au 

avut ca tematica internationalizarea 

invatamantului superior si a 

cercetarii; 

- Experienta ca director de proiecte de 

cercetare si educationale – minim 10 

proiecte; 

- Vizibilitate la nivel international – 
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minim 20 de lucrari publicate in 

reviste cotate ISI, minim 25 de 

lucrari publicate in reviste cotate 

BDI, etc. 

- Experienta in organizarea de 

manifestari stiintifice si profesionale 

– minim 10 ani. 

2. Expert programe de 

studii si IT 

8 luni Maxim 

84 ore/lună 

- - Este responsabil evidenta programelor de studii in 

limbi straine, precum si de programele de studii unde 

sunt inmatriculati studenti straini in cadrul UDJG; 

- - Participa, impreuna cu experti din UDJG, la 

identificarea oportunitatilor de internationalizare 

pentru activitatea educational-formativa din UDJG si 

propune noi directii de dezvoltare in acest sens; 

- - Colaboreaza cu comisiile de specialitate la nivelul 

UDJG pentru definirea si optimizarea acreditarii 

specializarilor in limbi straine din UDJG; 

- - Este responsabil de centralizarea informatiilor, 

prelucrarea si adaptarea acestora la structura web-site-

ului proiectului. 

- Minim 15 ani vechime in invatamantul 

superior; 

- Experiență ca director de program de 

studii - minim 1 program de studii ca 

director de program; 

- Experienta in redactarea, proiectarea, 

implementarea si asigurarea de suport de 

curs a minim 2 discipline ce includ 

aplicatii software educationale dedicate; 

- Experienta ca director de proiecte de 

cercetare si educationale – minim 5 

proiecte; 

- Vizibilitate la nivel international – 

minim 25 de lucrari publicate in reviste 

cotate ISI, minim 25 de lucrari publicate 

in reviste cotate BDI, etc. 

- Experienta in proiectarea, 

implementarea si includerea de software 

si sisteme IT in programe de studii si 

cercetare – minim 10 ani si minim 3 carti 

de laborator cu ISBN 

3. Expert relatii 

internationale 

8 luni Maxim 

84 ore/lună 

- Identifica si asigura informarea echipei proiectului 

in legatura cu internationalizarea activitatilor 

educational formative la nivelul academic in 

universitati din UE si din alte tari; 

- Prezinta rapoarte privind solutiile si bunele 

practici privind internationalizarea in vederea 

transpunerii acestora in practica UDJG; 

- Minim 20 ani vechime in 

invatamantul superior; 

- Doctorat obtinut in strainatate; 

- Experienta ca director/responsabil de 

proiecte de cercetare si educationale 

– minim 5 proiecte; 

- Vizibilitate la nivel international – (i) 



ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI  

 

Str. Domnească nr.47, cod postal 800008, Galați, România, tel: +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, web: www.ugal.ro  

Operator înscris sub nr. 36338 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal. 

3/8 
 

- Realizeaza analize SWOT ale activitatilor de 

internationalizarea in raport cu legislatia in 

vigoare si nrmele din Romania; 

minim 20 de lucrari publicate in 

reviste cotate ISI; (ii) minim 15 

lucrări prezentate şi publicate în 

volumul unor manifestări ştiinţifice 

internationale organizate de 

instituții/asociații mondiale și 

continentale si indexate în ISI 

Proceedings; (iii) minim 10 lucrari 

prezentate la manifestari ştiinţifice 

organizate de instituții/asociații 

mondiale și continentale; 

- Experienta in organizarea de 

manifestari stiintifice internationale 

(seminarii, simpozioane, workshop-

uri, conferinte) in tara si in 

strainatate – minim 10 manifestari 

din care minim 5 in strainatate; 

- Membru în organisme/comitete de 

conducere ale 

organizaţiilor/societăţilor 

profesionale internaţionale – minum 

1; 

- Expert evaluare proiecte Comisia 

Europeană. 

4. Expert – responsabil 

de relatia cu 

extensiunile din 

Republica Moldova, 

Ucraina si Italia 

8 luni Maxim 

84 ore/lună 

- Organizeaza vizite si schimburi de experienta 

pentru extensiunile UDJG in vederea identificarii 

posibilitatilor de largire si optimizarea 

educationala si financiara a acestora; 

- Participa la manifestari in aceste extensiuni si tine 

evidenta opiniilor participantilor (cadre didactice 

si studenti) in vederea imbunatatirii eficientei 

activitatilor in acestea. 

- Minim 15 ani vechime in 

invatamantul superior; 

- Experienta in implementarea si 

managementul unor proiecte ce au 

avut ca tematica internationalizarea 

invatamantului superior si a 

cercetarii; 

- Experienta in stabilirea de contacte 

cu cadrele didactice si studentii din 

extensiunile din R. Moldova, 

Ucraina si Italia ale UDJG. 
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5. Expert – responsabil 

program Erasmus 

8 luni Maxim 

84 ore/lună 

- Asigura legatura si implicarea echipei proiectului 

REGAL in mobilitatile ERASMUS de la nivelul 

UDJG; 

- Este responsabil de complementaritatea actiunilor 

si de stimularea participantilor cu cele mai bine 

rezultate. 

- Minimum 20 ani vechime in 

invatamantul superior; 

- Experienta de minimum 15 ani in 

implementarea proiectelor cu finantare 

nationala si internationala; 

- Experienta de minimum 2 ani in 

managementul si implementarea 

activitatilor specifice programului 

Erasmus+ (întocmire metodologii, 

regulamente si proceduri operationale, 

organizare selectie personal 

didactic/nedidactic si studenti, 

organizarea mobilitatilor de personal 

si studenti, raportare situatii 

centralizate catre ANPCDEFP, MEN, 

UEFISCDI etc.); 

- Experienta in implementarea unor 

proiecte ce au avut ca tematica 

internationalizarea invatamantului 

superior si a cercetarii. 

6. Expert 

informare/publicitate 

8 luni Maxim 

84 ore/lună 

- Asigura informarea corecta si operativa asupra 

activitatilor, obiectivelor si rezultatelor proiectului 

REGAL prin mijloace specifice 

- Coordoneaza editarea si redactarea materialelor 

informative specifice proiectului REGAL si 

asigura distribuirea acestora 

- Minim 15 ani vechime in 

invatamantul superior; 

- Experienta in implementarea unor 

proiecte ce au avut ca tematica 

internationalizarea invatamantului 

superior si a cercetarii; 

- Experienta in proiecte educationale 

si de cercetare; 

- Experienta in elaborarea de materiale 

de informare si promovare (brosuri, 

pliante, postere etc.); 

- Experienta in organizarea de 

conferinte, workshopuri;  

- Cunoasterea sistemelor de 

invatamant din alte tari. 
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7. Expert lingvist si 

informare publicitate 

8 luni Maxim 

84 re/lună 

- Organizeaza si desfasoara cursurile de 

perfectionare in limba engleza ale grupului tinta; 

- Avizeaza traducerea materialelor si informatiilor 

legate de proiectul REGAL, precum si traducerea 

altor documente necesare a fi prelucrate in cadrul 

proiectului; 

- Asigura informarea corecta si operativa asupra 

activitatilor, obiectivelor si rezultatelor proiectului 

REGAL prin mijloace specifice; 

- Editeaza si redacteaza materialele informative 

specifice proiectului REGAL si asigura 

distribuirea acestora 

- Minim 15 ani vechime in 

invatamantul superior; 

- Experiență de minim 10 ani în 

implementarea proiectelor cu 

finanțare națională si internationala; 

- Experienta in implementarea si unor 

proiecte ce au avut ca tematica 

internationalizarea invatamantului 

superior si a cercetarii; 

- Experienta in activitatea didactica de 

specialitate si in activitatea de 

informare si publicitate in cadrul 

altor proiecte nationale;  

- Perfectionare continua in activitatea 

didactica si metodica specifica 

specializarii; 

- Vizibilitate la nivel international – 

minim 30 de lucrari publicate in 

reviste cotate BDI si in volume de 

specialitate cu ISBN, etc.; 

- Experienta in organizarea de 

manifestari stiintifice si profesionale 

– minim 10 ani. 

8. Expert lingvist 8 luni Maxim 

84 ore/lună 

- Organizeaza si desfasoara cursurile de 

perfectionare in limba engleza ale grupului tinta; 

- Avizeaza traducerea materialelor si informatiilor 

legate de proiectul REGAL, precum si traducerea 

altor documente necesare a fi prelucrate in cadrul 

proiectului. 

- Minim 15 ani vechime în 

învățământul superior; 

- Experiență în didactica de 

specialitate materializată prin 

colaborarea cu instituții de profil; 

- Experienta in implementarea si 

managementul unor proiecte ce au 

avut ca tematica internationalizarea 

invatamantului superior si a 

cercetarii; 

- Perfecționare continuă în activitatea 

didactică și metodică specifică 

specializării; 
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- Vizibilitate la nivel international –

minim 15 lucrări publicate in reviste 

cotate BDI și în volume de 

specialitate cu ISBN etc. 

9. Expert  relatii 

institutionale 

internationale 

8 luni Maxim 

84 ore/lună 

- Responsabil de evidenta si actualizarea relatiilor 

institutionale internationale ale UDJG;  

- Coordoneaza analiza relatiilor institutionale 

internationale ale UDJG in vederea valorificarii 

eficiente ale acestora si propunerii de parteneriate 

si proiecte de internationalizare; 

- Colaboreaza cu responsabilii parteneriatelor 

internationale in vederea optimizarii activitatilor si 

realizarii sinergiilor pe termen mediu si lung. 

- Minim 25 ani vechime in 

invatamantul superior; 

- Experienta in organizarea de 

manifestari stiintifice si profesionale. 

- Experiență de minim 15 ani vechime 

în managementul și implementarea 

proiectelor cu surse de finanțare 

diferite; 

- Profil de cercetător cu vizibilitate 

națională și internaţională (publicaţii 

în reviste cotate ISI, BDI, participări 

la conferinţe internaţionale, premii 

naționale și internaţionale etc.) 

- Responsabil de acoprduri Erasmus – 

minim 5. 

10. Expert eficientizare 

internationalizare 

8 luni Maxim 

84 ore/lună 

- Responsabil cu analiza eficientei parteneriatelor 

internationale ale UDJG in vederea aprecierii 

impactului acestora in largirea ariei internationale 

de activitate a UDJG; 

- Coordoneaza raportarile periodice referitoare la 

parteneriatele internationale ale UDJG in vederea 

informarii structurilor universitatii si transferului 

de bune practici. 

- Minim 15 ani vechime in 

invatamantul superior; 

- Experienta in organizarea de 

manifestari stiintifice si profesionale. 

- studii universitare de lungă durată, în 

domeniul ştiinţelor economice, 

absolvite cu diplomă de licenţă; 

- studii de doctorat în domeniul 

Management; 

- atestat de abilitare; 

- Profil de cercetător cu vizibilitate 

internaţională (publicaţii în reviste 

cotate ISI cu AIS nenul, participări la 

conferinţe internaţionale, premii 

internaţionale) 

- experienţă administrativă 

recunoscută academic de minim 10 
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ani (poziţie de conducere/coordonare 

la nivel universitar); 

- experienţă în întocmirea de 

regulamente şi proceduri care 

vizează activitatea academică şi de 

cercetare; 

- experienţă în derularea de proiecte 

cu finanţare europeană; 

- experienţă în derularea de proiecte 

de cercetare – director (minim un 

proiect); 

- apartenenţa la un centru de cercetare, 

membru în diferite asociaţii şi 

organizaţii din învăţământ şi din 

cercetare; 

aptitudini organizatorice şi de planificare 

 

Documente necesare pentru înscrierea în procesul de recrutare și selecție: 

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) – document în format printat, semnat și datat. 

b) CV-ul, datat și semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care se vor menționa proiectul și postul vizat de către candidat – document printat și în 

format electronic pe CD;  

c) copie, conformă cu originalul, a actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea candidatului, potrivit legii, după caz - document 

printat și în format electronic pe CD; 

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 – document printat și în format electronic pe CD,  

e) Declarație de disponibilitate privind îndeplinirea cerințelor legate de timpul/programul de lucru și perioada de angajare ce sunt solicitate pentru postul 

vizat - document printat și în format electronic pe CD.  
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Modalitatea de depunere a documentelor – dosarele de candidatură (cererea printată, semnată și datată + CD cuprinzând restul documentelor) și 

eventualele contestații vor fi depuse conform calendarului din prezentul anunț, la sediul beneficiarului proiectului, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați – 

registratura, din strada Domnească, nr. 47, Galați sau la adresa oficiala de e-mail: rectorat@ugal.ro. 

 

 

Calendarul desfășurării procesului de recrutare și selecție:  

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 – 21.05.2019 

3. Evaluarea dosarelor de candidatură (eligibilitatea dosarelor de candidatură) 22.05.2019 

4. Afișarea rezultatelor etapei de evaluare 22.05.2019 – ora 16,00 

5. Termen de depunere a contestațiilor  23.05.2019 – ora 16,00 

6. Evaluarea contestațiilor depuse și afișarea rezultatelor aferente contestațiilor formulate 24.05.2019 – ora 13,00 

8. Publicarea și afișarea anunțului cu rezultatele finale ale recrutării și selecției 24.05.2019 – ora 14,00 

 

Director de proiect, 

Prof. univ. dr. ing. Lucian P. Georgescu 

 

 

 

 

   


