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

Internaţionalizare pentru dezvoltare instituţională la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – IDEI (UGAL) 21, cod CNFIS-FDI-2021-0349  
finanțat din fonduri 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: Internaţionalizare pentru dezvoltare instituţională la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – IDEI (UGAL) 21, cod 
CNFIS-FDI-2021-0349 finanțat prin fondul de dezvoltare instituțională, conform Ordinului nr. 3320/2021 din 24 februarie 2021 privind aprobarea 
Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2021. 
 
 
2. Descrierea posturilor  

Nr. 
crt. 

Denumirea postului din 
organigrama proiectului Nr. posturi Durata 

postului 
Norma de timp 

de lucru Atribu ții principale  Criterii/competențe specifice 
suplimentare pentru ocuparea postului 

1 Expert strategii 
universitare 1 7 luni Maximum 84 

ore/lună 

- Actualizează şi păstrează evidenţa 
relatiilor institutionale internaţionale 
în domeniul educaţiei şi formării;  
- Coordonează analiza relaţiilor 
instituţionale internaţionale ale UDJG 
în vederea valorificării eficiente ale 
acestora şi propunerii de parteneriate 
si proiecte de internationalizare; 
- Colaborează cu responsabilii 
parteneriatelor internaţionale pentru 

- Minimum 15 ani în învăţământul 
superior; 
- Minimum 5 ani experienţă în 
implementarea proiectelor internaţionale; 
- Experienţă în coordonarea activităţilor 
unui compartiment/departament/birou de 
strategii universitare; 
- Experienţă în coordonarea activităţilor 
în cadrul unor proiecte cu finanţare 
europeană. 



optimizarea activităţilor pe termen 
mediu şi lung. 

2 Expert tehnic/calitate 1 7 luni Maximum 84 
ore/lună 

- Asigură monitorizarea calităţii 
activităţilor proiectului şi 
corespondenţa cu obiectivele 
acestuia; 
- Organizează și lansează procedurile 
de achizitie, pregătește și redactează 
referatele de necesitate; 
- Asigură armonizarea activităţilor 
proiectului cu strategiile şi planurile 
de internaţionalizare ale universităţii; 
- Coordonează organizarea 
activităţilor proiectului si participarea 
echipei acestuia în colaborare cu alţi 
experţi din universitate şi din afara 
acesteia în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de internaţionalizare 
stabilite prin proiect; 
- Evidenţiază bunele practici realizate 
la nivelul proiectului; 
- Asigură întocmirea rapoartelor 
tehnice. 

- Minimum 10 ani vechime în 
învăţământul superior; 
- Minimum un contract de mobilitate 
internaţională câştigat prin competiţie 
naţională; 
- Stagii de cercetare în străinătate cu o 
durată totală de minimum 6 luni (constituie 
avantaj stagiile de cercetare efectuate în 
ţări din afara UE); 
- Experienţă în organizarea de manifestări 
ştiinţifice şi profesionale; 
- Experienţă de minimum 5 ani în 
implementarea proiectelor cu finanţare 
naţională. 

3 Responsabil financiar şi 
resurse umane 1 7 luni Maximum 84 

ore/lună 

- Participă la redactarea referatelor de 
achiziții/ salarii/deplasări etc. 
- Întocmește evidențele privind 
disponibilul în cadrul proiectului, 
decontărilor, plăților etc; 
- Asigură un management financiar 
eficient, verifică documente de plată, 
centralizează şi înregistrează 
documentele salariale şi alte categorii 
de cheltuieli (facturi); 
- Elaborează rapoartele financiare şi 
orice alt tip de document contabil 
solicitat; 
- Informează directorul de proiect cu 
privire la evoluţia cheltuielilor 

- Minimum 3 ani experienţă în funcţia de 
administrator financiar; 
- Studii superioare finalizate cu diplomă 
de licenţă de 4 ani în specializarea 
Contabilitate şi cu diplomă de masterat în 
specializarea Contabilitate. 
 



efectuate şi achiziţiile de produse şi 
servicii realizate şi formulează 
recomandări privind rectificările 
bugetare. 

4 Expert bază materială 1 7 luni Maximum 84 
ore/lună 

- Participă la elaborarea referatelor de 
achiziții conform bugetului și planului 
de achiziții aprobat în cadrul 
proiectului si participă în comisiile de 
achiziții; 
- Participă la întocmirea raportărilor 
financiare. 
- Asigură implementarea planului de 
achiziţii aprobat, supervizează 
derularea procedurilor de achiziție, 
avizează procesele de evaluare a 
ofertanților, întocmește contractele de 
achiziție şi monitorizează derularea 
acestora; 
- Redactează documente specifice 
achiziţiilor, precum documentația de 
atribuire, răspunsurile la solicitările 
de clarificări. 

- Studii superioare finalizate cu diplomă 
de licenţă de 4 ani sau cu diplomă de 
masterat; 
- Minimum 3 ani experienţă în achiziţii 
publice. 

5 
Expert relaţii 
internaţionale 1 

1 7 luni Maximum 84 
ore/lună 

- Asigură informarea în legătură cu 
internaţionalizarea activităţilor 
aprobate prin cererea de finanțare. 
- Identifică şi asigură informarea 
echipei proiectului în legătură cu 
internaţionalizarea activităţilor 
educaţional formative la nivelul 
academic în universităţi din UE şi din 
alte ţări; 
- Prezintă rapoarte privind soluţiile şi 
bunele practici privind 
internaţionalizarea în vederea 
transpunerii acestora în practica 
UDJG; 
- Realizeaza analize SWOT ale 
activităţilor de internationalizare în 

- Minimum 15 ani vechime în 
învăţământul superior; 
- Minimum un stagiu de 
cercetare/mobilitate în străinătate; 
- Coordonator/Responsabil partener a cel 
puţin unui proiect cu finanţare 
internaţională; 
- Minimum 5 ani experienţă în 
implementarea proiectelor europene. 



raport cu legislaţia în vigoare şi 
normele aplicabile în Romania. 

6 Expert relaţii 
internaţionale 2 1 7 luni Maximum 84 

ore/lună 

- Asigură informarea în legătură cu 
internaţionalizarea activităţilor 
aprobate prin cererea de finanțare. 
- Identifică şi asigură informarea 
echipei proiectului în legătură cu 
internaţionalizarea activităţilor 
educaţional formative la nivelul 
academic în universităţi din UE şi din 
alte ţări; 
- Prezintă rapoarte privind soluţiile şi 
bunele practici privind 
internaţionalizarea în vederea 
transpunerii acestora în practica 
UDJG; 
- Realizeaza analize SWOT ale 
activităţilor de internationalizare în 
raport cu legislaţia în vigoare şi 
normele aplicabile în Romania. 

- Minimum 15 ani vechime în 
învăţământul superior; 
- Minimum un stagiu de 
cercetare/mobilitate în străinătate; 
- Coordonator/Responsabil partener a cel 
puţin unui proiect cu finanţare 
internaţională; 
- Minimum 5 ani experienţă în 
implementarea proiectelor europene; 
- Experienţă în evaluare de proiecte 
internaţionale (cel puţin un apel de 
proiecte). 
 

7 Expert relaţia cu studenţii 
şi activitatea doctorală 1 7 luni Maximum 84 

ore/lună 

- Participă la activităţile organizate în 
cadrul proiectului şi menţine legătura 
cu ceilalţi experţi implicaţi în 
managementul şi implementarea 
proiectului; 
- Propune soluţii pentru atingerea 
obiectivelor proiectului; 
- Asigură suport pentru studenții 
străini; 
- Participă la organizarea unor 
evenimente pe teme profesionale la 
care să participe profesori, studenți și 
reprezentanți ai mediului social, 
economic și cultural; 
- Dezvoltă reţeaua de parteneri 
internaţionali strategici în vederea 
implementării unor proiecte 
educaţionale şi de cercetare comune; 

- Minimum 15 ani vechime în 
învăţământul superior; 
- Minimum 5 ani de conducere de 
doctorat; 
- Experienţă internaţională în studii 
doctorale – doctorat sau conducere de 
doctorat în străinătate; 
- Coordonator al unor proiecte 
internaţionale sau derulate în străinătate în 
care să fie implicaţi şi studenţi doctoranzi 
sau studenţi masteranzi. 



- Elaborează şi propune încheierea 
unor acorduri de colaborare noi cu 
instituţii de învăţământ şi/sau centre 
de cercetare din străinătate aflate pe 
poziţii similare sau superioare 
universităţii în ranking-urile 
internaţionale. 

8 Expert colaborări 
instituţionale 1 7 luni Maximum 84 

ore/lună 

- Stabileşte contacte cu instituţii de 
învăţământ superior, instituţii de 
cercetare şi cu parteneri din mediul 
socio-economic; 
- Organizează vizite, mobilităţi/stagii 
şi schimburi de experienţă în vederea 
identificării posibilităţilor de lărgire şi 
optimizare educaţională şi financiară 
a acestora; 
- Participă la manifestări organizate 
în cadrul proiectului, păstrează 
evidenţa opiniilor participanţilor 
(cadre didactice, cercetători şi 
studenţi) şi propune soluţii în vederea 
imbunătăţirii eficienţei activităţilor 
UDJG. 

- Minimum 15 ani vechime în 
învăţământul superior; 
- Responsabil/Coordonator a cel puţin 
unui proiect ERASMUS; 
- Experienţă în organizarea de manifestări 
ştiinţifice şi profesionale; 
- Experienţă în organizarea programelor 
de studii internaţionale. 

9 Expert lingvist 1 
(lb. engleză) 1 7 luni Maximum 84 

ore/lună 

- Organizează şi desfăşoară cursurile 
de perfectionare în limba engleză ale 
grupului ţintă; 
- Avizează traducerea materialelor şi 
informaţiilor legate de proiect, 
precum şi traducerea altor documente 
necesare a fi prelucrate în cadrul 
acestuia. 

- Minimum 15 ani vechime în 
învăţământul superior; 
- Studii superioare finalizate cu diplomă 
de licenţă de 4 ani în specializarea Limba 
şi literatura engleză; 
- Să deţină autorizaţie de traducător 
engleză-română eliberată de Ministerul 
Justiţiei. 

10 Expert lingvist 2 
(lb. franceză) 1 7 luni Maximum 84 

ore/lună 

- Organizează şi desfăşoară cursurile 
de perfectionare în limba franceză ale 
grupului ţintă; 
- Avizează traducerea materialelor şi 
informaţiilor legate de proiect, 
precum şi traducerea altor documente 

- Minimum 15 ani vechime în 
învăţământul superior; 
- Studii superioare finalizate cu diplomă 
de licenţă de 4 ani în specializarea Limba 
şi literatura franceză; 



necesare a fi prelucrate în cadrul 
acestuia. 

- Să deţină autorizaţie de traducător 
franceză-română eliberată de Ministerul 
Justiţiei. 

11 Expert 
informare/publicitate 1 7 luni Maximum 84 

ore/lună 

- Asigură informarea corectă şi 
operativă asupra activităţilor, 
obiectivelor şi rezultatelor proiectului 
prin mijloace specifice; 
- Elaborează articole de presă şi 
organizează conferinţe şi emisiuni 
radio şi TV pentru informarea şi 
publicitatea proiectului; 
- Coordonează editarea şi redactarea 
materialelor informative specifice 
proiectului şi asigură distribuirea 
acestora. 

- Studii superioare finalizate cu diplomă 
de licenţă (studii superioare în 
comunicare sau publicitate constituie 
avantaj); 
- Minimum 7 ani experienţă în oricare 
dintre domeniile comunicare sau relaţii 
publice; 
- Capacitate de a organiza şi coordona 
evenimente PR cu participare numeroasă; 
- Abilit ăţi de comunicare verbală şi în 
scris atât cu jurnaliştii, cât şi cu 
reprezentanţi oficiali; 
- Capacitate de organizare, planificare şi 
prioritizare; 
- Constituie avantaj cunoaşterea 
pachetului Microsoft Office şi 
cunoaşterea la nivel cel puţin mediu a 
limbii engleze. 

12 Expert IT 1 7 luni Maximum 84 
ore/lună 

- Realizează website-ul proiectului şi 
asigură buna funcționare a acestuia; 
- Dezvoltă, actualizează şi 
îmbunătăţeşte aplicaţiile şi web-site-
urile evenimentelor organizate în 
cadrul proiectului; 
- Actualizează secţiunile dedicate 
proiectului pe web-site-ul 
universităţii. 

- Experienţă de minimum 6 luni în 
programare; 
- Cunoştinţe programare: PHP, HTML, 
CSS, Javascript; 
- Experienţă de minimum 2 ani în grafică 
şi design; 
- Experienţa în administrarea de pagini 
web constituie avantaj, dar nu este 
condiţie obligatorie. 

 
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 14.05.2021 
2. Perioada de depunere a dosarelor de candidatură de către candidați 17 – 18.05.2021, 

ora 16,00 
3. Evaluarea dosarelor de candidatură (eligibilitatea dosarelor de candidatură) 

Afi șarea rezultatelor procesului de evaluare și selecție a candidaților 
19.05.2021, ora 15,00 

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

20.05.2021, ora 15,00 

5. Afi șarea rezultatelor aferente contestațiilor formulate 21.05.2021, ora 15,00 
6. Publicarea și afișarea anunțului cu rezultatele finale ale recrutării și selecției 21.05.2021, ora 16,00 

 
Dosarele de concurs se depun la Registratura Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. 
 
Persoană de contact: 
Fetecău Cătălin 
catalin.fetecau@ugal.ro 
 
 
Director de proiect 
Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU 


