
   
ANUNȚ 

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

Strategii de dezvoltare a portofoliului educațional al Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați în corelație cu nevoile actuale ale pieții muncii pentru 

facilitarea inserției profesionale rapide, cod CNFIS-FDI-2022-0199 finanțat din fondul de dezvoltare instituțională 

 
 

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: Strategii de dezvoltare a portofoliului educațional al Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați în corelație cu nevoile actuale ale pieții 
muncii pentru facilitarea inserției profesionale rapide, cod CNFIS-FDI-2022-0199, finanțat prin fondul de dezvoltare instituțională, conform Ordinului nr. 
5825/17.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru 
anul 2022. 
 
 
2. Descrierea posturilor:  

Nr. 
crt. 

Denumirea postului din 
organigrama proiectului 

Nr. posturi 
Durata 

postului 
Norma de timp 

de lucru 
Atribuții principale 

Criterii/competențe specifice suplimentare 
pentru ocuparea postului 

1 Expert implementare 1 
8 luni 

15.04.2022 – 
16.12.2022 

maximum 84 
ore/lună 

- Identificarea și  dezvoltarea de noi 
programe de studii care să certifice 
noi competențe sau competențe 
suplimentare pentru studenți. 
- Colaborează cu experții din proiect în 
vederea îndeplinirii obiectivelor 
proiectului. 
- Participă la organizarea și 
desfășurarea activităților din cadrul 
proiectului. 

- Studii superioare licență și studii 
doctorale în domeniul economic. 
 
- Minim 1 an experiență în Management 
universitar și implementare proiecte. 

2. Expert educational 1 1 
8 luni 

15.04.2022 – 
16.12.2022 

maximum 84 
ore/lună 

- Identificarea 
competenței/competențelor 
profesionale înscrise în planurile de 

- Studii superioare licență în domeniul 
științe juridice. 
 



Nr. 
crt. 

Denumirea postului din 
organigrama proiectului 

Nr. posturi 
Durata 

postului 
Norma de timp 

de lucru 
Atribuții principale 

Criterii/competențe specifice suplimentare 
pentru ocuparea postului 

învățământ care sunt susceptibile de 
înlocuire/modificare/actualizare. 
- Colaborează cu experții din proiect în 
vederea îndeplinirii obiectivelor 
proiectului. 

- Minim 1 an experiență în Management 
universitar și implementare proiecte. 

3. Expert educational 2 1 
8 luni 

15.04.2022 – 
16.12.2022 

maximum 84 
ore/lună 

- Participă la organizarea și desfășurarea 
activităților din cadrul proiectului. 
-Desfășoară activități în vederea 
îndeplinirii obiectivului general al 
proiectului. 
- Colaborează cu experții din proiect în 
vederea îndeplinirii obiectivelor 
proiectului. 

- Studii superioare licență și studii 
doctorale în domeniul educație fizică și 
sport. 
 
- Curs de perfecționare Manager al 
Sistemelor de Management al Calității. 

4. Responsabil grup țintă 1 
8 luni 

15.04.2022 – 
16.12.2022 

maximum 84 
ore/lună 

- Colaborează cu experții din proiect în 
vederea îndeplinirii obiectivelor 
proiectului. 
- Participă la realizarea unui studiu 
privind inserția și parcursul 
profesional al absolvenților 
universității. 
- Realizeaza un portofoliu format din 
principalii actori din domeniul 
educațional – economic – autorități 
publice în vederea monitorizării 
ofertelor de muncă. 

- Studii superioare licență și studii 
doctorale în domeniul automatică. 
 
- Minim 1 an experiență în Management 
universitar și implementare proiecte. 

5. Responsabil comunicare 1 
8 luni 

15.04.2022 – 
16.12.2022 

maximum 84 
ore/lună 

- Promovarea programelor de studii 
universitare. 
- Realizarea materialelor de informare 
și promovare ale proiectului. 
- Promovarea proiectului în mediul on-
line și off-line. 
- Promovarea parteneriatelor multiple 
universitate-mediul economic-
autorități publice și a activităților 

- Studii superioare de licență în domeniul 
economic. 
 
- Minim 1 an experiență în domeniul 
științe ale comunicării. 



Nr. 
crt. 

Denumirea postului din 
organigrama proiectului 

Nr. posturi 
Durata 

postului 
Norma de timp 

de lucru 
Atribuții principale 

Criterii/competențe specifice suplimentare 
pentru ocuparea postului 

realizate. 

6. Responsabil CCOC 1 
8 luni 

15.04.2022 – 
16.12.2022 

maximum 84 
ore/lună 

- Desfășoară activități de orientare și 
consiliere cu studenții/absolvenții 
ciclului I de studii universitare de 
licenta pentru orientare în carieră. 
- Participă la organizarea și 
desfășurarea activităților cu studenții. 

- Studii superioare licență 
 
- Curs de Consilier Orientare privind 
Cariera. 
 
- Experiență consiliere studenți. 

7. 
Responsabil agenți 
economici 

1 
8 luni 

15.04.2022 – 
16.12.2022 

maximum 84 
ore/lună 

- Analiza cerințelor mediului socio-
economic zonal. 
- Identificarea nivelului de acoperire a 
nevoilor existente pe piața muncii. 
- Intocmirea unei baze de date cu 
partenerii economici ai universității și 
monitorizarea ofertelor de muncă. 
- Participă și organizează workshop-uri 
cu participarea angajatorilor  
nationali, regionali și locali, din mediul 
public și privat. 

 
- Studii superioare de licență. 
 
- Experiență în organizare și gestionare 
cursuri de formare continuă. 
 
- Experiență în încheierea de acorduri cu 
agenții economici. 

8. Expert formare continuă 1 
8 luni 

15.04.2022 – 
16.12.2022 

maximum 84 
ore/lună 

- Întocmește un portofoliu de cursuri 
de formare continua destinate 
studenților în raport cu activitățile 
proiectului. 
- Organizează și desfășoară cursuri de 
formare continuă pentru certificarea 
competențelor profesionale ale 
studenților. 
- Desfășoară activități în vederea 
actualizării competențelor studenților 
la realitățile pieței muncii. 
- Colaborează cu celelalte categorii de 
experți implicați în proiect. 

 
- Studii superioare de licență. 
 
- Experiență în organizarea și 
gestionarea programelor 
educaționale de formare continuă. 
 
- Experiență în promovarea cursurilor de 
formare continuă și tranfer tehnologic. 
 
- Experiență în gestionarea și 
comunicarea cu agenții economici. 

 

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; 
f) Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 
 
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 cuantificarea competențelor solicitate de post, 
în corelație cu particularitățile și necesitățile proiectului, respectiv: 

a) relevanța studiilor pentru acoperirea cerințelor postului – maximum 40 de puncte; 

b) relevanța experienței profesionale pentru acoperirea cerințelor postului – maximum 40 de puncte; 

c) relevanța participării în alte proiecte similare pentru acoperirea cerințelor postului – maximum 20 de puncte. 

f) Candidații selectați vor fi angajați pe bază 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 06.04.2022 

2. Perioada de depunere a dosarelor de candidatură de către candidați 07-08.04.2022, 
ora 1400 

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

11.04.2022, ora 1500 

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

12.04.2022, ora 1500 

5. Afișarea rezultatelor aferente contestațiilor formulate 13.04.2022, ora 1500 

6. Publicarea și afișarea anunțului cu rezultatele finale ale recrutării și selecției 13.04.2022, ora 1600 

 
Dosarele de concurs se depun la Registratura Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. 
 
Persoană de contact:              

dana.rotaru@ugal.ro            

Director de proiect 

Alexandru Nechifor 


