
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  

 

Nr. înregistrare 

 

ANUNȚ 

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

„Îmbunătățirea calității educației antreprenoriale a studenților la UDJG”, cod CNFIS-FDI-2021-0324 

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: „Îmbunătățirea calității educației antreprenoriale a studenților la UDJG”, cod CNFIS-FDI-2021-0324, 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 

Atribuții principale Criterii/competențe specifice 

suplimentare pentru ocuparea 

postului 

1. Expert calitate 1 08.06.2021-

17.12.2021 

Maximum 84 

ore/lună 
− Verifică colectarea, prelucrarea și interpretarea datelor în 

vederea actualizării „Planului Strategic de dezvoltare 

antreprenorială”; 

− Verifică colectarea, prelucrarea și interpretarea datelor în 

vederea actualizării „Ghidului studentului antreprenor-

întreprinzător, aspirant și lider autentic, cu inițiative 

concrete în afacerile de mâine”; 

− Participă la întâlnirile periodice de analiză a proiectului 

cu membrii echipei; 

− Verifică monitorizarea, evaluarea și raportarea 

activităților din proiect, precum și a rezultatelor; 

− Verifică noul plan de învățământ elaborat pentru 

programul de formare continuă propus în proiect; 

− Verifică elaborarea Regulamentului de organizare și 

premiere pentru concursul SMART ANTREPRENOR. 

− Studii superioare 

− Experiență în managementul 

academic în UDJG; 

− Experiență de lucru în proiecte de 

cercetare/finanțate din fonduri 

externe sau naționale 

− Abilități de comunicare și diseminare 

a rezultatelor proiectelor.  

 

2. Expert programe de formare 

continuă 

1 08.06.2021-

17.12.2021 

Maximum 84 

ore/lună 
− Elaborează planul de învățământ pentru cursul nou 

propus în cadrul proiectului; 

− Participă la recrutarea și selecția grupului țintă; 

− Gestionează dosarele grupului țintă participant la cursuri; 

− Participă la întâlnirile periodice de analiză a proiectului 

cu membrii echipei;  

− Doctor în Economie, domeniul 

Administrarea afacerilor; 

− Experiență în coordonarea unor 

programe de formare; 

− Experiență în implementarea 

proiectelor de cercetare si 

educaționale cu diferite surse de 



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 

− Verifică elaborarea Regulamentului de organizare și 

premiere pentru concursul SMART ANTREPRENOR. 

 

finanțare (minimum 5 proiecte sau 

minimum 10 ani); 

− Minimum 15 ani vechime în 

învățământul superior – cadru 

didactic titular. 

3. Responsabil financiar 1 08.06.2021-

17.12.2021 

Maximum 84 

ore/lună 
− Elaborarea documentelor de raportare financiară si/sau 

verificarea rapoartelor;  

− Evidența cash-flow-ului în cadrul proiectului, a 

decontărilor și plăților; 

− Gestionarea resurselor financiare şi încadrarea 

cheltuielilor în bugetul aprobat; 

− Elaborarea documentelor aferente activității de 

management a proiectului; 

− Monitorizarea internă a tuturor operațiunilor financiare; 

− Urmărirea îndeplinirii indicatorilor asumați prin proiect. 

− Doctor în Economie, domeniul 

Finanțe sau Management; 

− Experiență în implementarea 

proiectelor de cercetare si 

educaționale cu diferite surse de 

finanțare (minimum 5 proiecte sau 

minimum 10 ani); 

− Experiență în domeniul 

managementului financiar; 

− Minimum 15 ani vechime în 

învățământul superior – cadru 

didactic titular. 

4. Expert informare 1 08.06.2021-

17.12.2021 

Maximum 

84 ore/lună 
− Participă la întâlnirile periodice de analiză a proiectului 

cu membrii echipei; 

− Elaborează strategia și planul de comunicare pentru 

proiect - conceperea și realizarea elementelor de 

promovare a activităților și evenimentelor din cadrul 

proiectului; 

− Concepe materialele de informare și promovare 

(conceperea elementelor de identitate vizuală, materiale 

informative şi publicitare); 

− Diseminează în medii on-line materialele informative 

(afişe, fly-ere, pliante etc.); Activități de publicitate; 

− Promovează activitățile proiectului în media online, prin 

rețele de socializare și prin asociațiile studențești și ale 

alumni; 

− Crearea unei pagini pentru SAS-UGAL pe website-ul 

instituției; 

−  Propune măsuri pentru asigurarea vizibilității, 

transparenței și promovării corespunzătoare a proiectului, 

a obiectivelor și rezultatelor; 

−  Actualizează ghidul studentului antreprenor - 

întreprinzător, aspirant și lider autentic, cu inițiative 

concrete în afacerile de mâine; 

− Studii universitare de lungă durată 

absolvite cu diplomă de licenţă; 

− Experiență profesională specifică 

relevantă în specialitatea domeniului 

pentru care expertul va fi implicat în 

activitățile proiectului  - peste 10 ani; 

− Experiență specifică în domeniul 

comunicare - relaționare (cel puțin 1 

un eveniment); 

și/sau 

− Experiență în planificarea, 

promovarea, organizarea și derularea 

de evenimente în domeniul educației; 

− Participare la programe / proiecte 

finanțate din fonduri europene și/sau 

fonduri naționale. 

− Competențe de comunicare și 

relaționare; 

− Capacitate de lucru în echipă; 

− Capacitate de analiză, sinteză, 

monitorizare, evaluare; 

− Abilități de redactare documentații 

complexe; 



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 

− Participă la promovarea concursului de idei de afaceri 

inovative adaptate actualului context socio-economic, 

realizate de studenții / absolvenții UDJG; 

− Participă la desfășurarea concursului de idei de afaceri 

inovative adaptate actualului context socio-economic, 

realizate de studenții / absolvenții UDJG. 

− Abilități de organizare și planificare 

activități. 

5. Expert antreprenoriat 1 08.06.2021-

17.12.2021 

Maximum 

84 ore/lună 
− Participă la elaborarea strategiei și a planului de 

comunicare pentru proiect; 

− Gestionează pagina de Facebook SAS UGAL; 

− Contribuie la crearea unei pagini pentru SAS UGAL pe 

website-ul instituției; 

− Contribuie la actualizarea planului strategic de dezvoltare 

antreprenorială a UDJG; 

− Participă la crearea și dezvoltarea bazei de date cu 

mentori antreprenoriali pentru studenți; 

− Participă la workshop-ul – Experiențe antreprenoriale de 

succes; 

− Coordonează stagiul de training într-o întreprindere 

simulată reactivată; 

− Contribuie la susținerea SAS-HUB-ului prin atragerea de 

noi parteneri; 

− Participă la organizarea concursului de idei de afaceri 

inovative. 

− Studii universitare de lungă durată 

absolvite cu diplomă de licenţă, în 

domeniul ştiinţelor economice; 

− Studii de masterat sau doctorat în 

domeniul managementului; 

− Experiență profesională relevantă în 

domeniul în care expertul va fi 

implicat în activitățile proiectului.  

− Experiență în consiliere și asistență 

antreprenorială, înființarea de start-

up-uri; 

− Experienţă în proiecte cu finanţare 

naţională/ europeană în domeniul 

antreprenoriatului. 

6. Expert organizare de 

evenimente 

1 08.06.2021-

17.12.2021 

Maximum 

84 ore/lună 
− Coordonează și asigură buna desfășurare a tuturor 

evenimentelor derulate în cadrul proiectului; 

− Selectează și stabilește locația, programul și logistica 

evenimentelor derulate în cadrul proiectului; 

− Soluţionează necesităţile tehnice ale derulării 

evenimentului; 

− Participă la elaborarea strategiei și a planului de 

comunicare pentru proiect; 

− Participă la actualizarea Ghidului studentului antreprenor 

întreprinzător, aspirant și lider autentic, cu inițiative 

concrete în afacerile de mâine. 

− studii superioare în domeniul 

științelor economice, studii de 

masterat în domeniul administrării 

afacerilor în turism; 

− experiență în organizarea 

evenimentelor/concursurilor în 

mediul academic; 

− experiență în organizarea 

evenimentelor de promovare a 

antreprenoriatului în rândul tinerilor 

− experiență în proiecte cu activități 

similare (pe proiecte 

POSDRU/POCU sau alte tipuri de 

proiecte); 



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 

− cursuri de calificare în turism; 

− cursuri Relații publice; 

− capacitate de comunicare, 

organizare; 

− capacitatea de a evalua si de a lua 

decizii; 

− capacitatea de a lucra cu tinerii. 

7. Expert formare 1 1 08.06.2021-

17.12.2021 

Maximum 

84 ore/lună 
− Promovează spiritul antreprenorial în rândul studenților 

în vederea creșterii gradului de pregătire profesională și 

îmbunătățirii perspectivelor de carieră; 

− Instruiește studenții în vederea utilizării aplicației de tip 

ERP; 

− Organizează de activități extra-curriculare destinate 

creșterii integrării studenților în comunitatea academică; 

− Acordă sprijin studenților proveniți din medii 

defavorizate, prin programe specifice de tutoriat;  

− Oferă servicii suport de orientare și consiliere în carieră 

pentru studenți; 

− Răspunde la toate solicitările și sarcinile delegate de 

managerul de proiect. 

− studii superioare de lungă durată în 

domeniul științelor economice; 

− experiență de lucru ca formator 

adulți în proiecte finanțate din 

fonduri nerambursabile de minimum 

3 ani; 

− experiență ca membru în echipe de 

proiecte de minimum 3 ani;  

− experiență de lucru cu studenții 

UE/nonUE; 

− experiență ca membru în echipe de 

proiecte educaționale; 

− capacitate de comunicare, eficiență 

personală, spirit de echipă, 

comportament etic/integritate. 

8. Expert formare 2 1 08.06.2021-

17.12.2021 

Maximum 

84 ore/lună 
− Promovează spiritul antreprenorial în rândul studenților 

în vederea creșterii gradului de pregătire profesională și 

îmbunătățirii perspectivelor de carieră; 

− Instruiește și îndrumă studenții în vederea întocmirii unui 

Plan de afaceri; 

− Organizează activități extra-curriculare destinate creșterii 

integrării studenților în comunitatea academică; 

− Acordă sprijin studenților proveniți din medii 

defavorizate, prin programe specifice de tutoriat; 

− Oferă servicii suport de orientare și consiliere în carieră 

pentru studenți; 

− Răspunde la toate solicitările și sarcinile delegate de 

managerul de proiect. 

− studii superioare de lungă durată în 

domeniul științelor economice; 

− experiență de lucru ca formator 

adulți; 

− experiență ca membru în echipe de 

proiecte educaționale; 

− experiență ca formator în domeniul 

antreprenoriatului; 

− experiență de lucru cu studenții 

UE/nonUE; 

− capacitate de concentrare, analiză, de 

negociere, de comunicare 

interpersonală; 

− capacitate de a redacta rapoarte clare 

și corecte, de decizie și asumarea 

responsabilității, capacitatea de a 

lucra în echipă.  



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 

9. Expert IT 1 08.06.2021-

17.12.2021 

Maximum 

84 ore/lună 
− Elaborează documentația necesară întocmirii referatelor, 

caietelor de sarcini aferente echipamentelor  hardware și 

software necesare; 

− Instalarea, configurarea hardware și software a 

echipamentelor de calcul; 

− Administrarea și configurarea stațiilor de lucru pentru 

asigurarea comunicației și funcționării corecte a 

platformei ERP; 

− Administrarea și configurarea platformei ERP pentru 

buna funcționare a modulelor componente; 

− Dezvoltarea paginilor web aferente website-ului de 

promovare a proiectului;  

− Administrarea și gestionarea bazei de date aferente 

platformei ERP; 

− Asistență tehnică remote privind gestionarea și 

exploatarea platformei ERP. 

− Studii universitare absolvite cu 

diplomă de licenţă în domeniul 

Informatică economică; 

− Experiență în domeniul administrării 

site-urilor web, a sistemelor de 

calcul, a rețelelor de calculatoare, a 

bazelor de date; 

− Experiență privind configurarea și 

dezvoltarea site-urilor web, scripturi 

în diverse limbaje de programare 

(PHP, JavaScript, C++); 

− Minimum 10 ani vechime în 

domeniul administrării sistemelor de 

calcul, a rețelelor de calculatoare și a 

bazelor de date. 

10 Responsabil resurse umane 1 08.06.2021-

17.12.2021 

Maximum 

84 ore/lună 
− Realizează documentele de angajare ale membrilor în 

proiect (contracte de muncă, fișe de post, pontaje, etc.) în 

concordanță cu cerințele contractului de finanțare; 

− Desfășoară activități legate de evidența, salarizarea 

persoanelor implicate în implementarea proiectului, în 

conformitate cu prevederile din cererea de finanțare a 

proiectului și conform legislație în vigoare; 

− Centralizează periodic situațiile financiare legate de 

costurile salariale; 

− Contribuie la pregătirea și completarea situaților legate de 

angajații din cadrul proiectului, evidenta documentației 

justificative, verificarea compatibilității documentelor; 

− Asigură respectarea prevederilor din contractul de muncă. 

− Studii universitare absolvite cu 

diplomă de licenţă; 

− Minimum 3 ani experiență 

profesională; 

− Experiență specifică în domeniu, 

minimum 1 an vechime; 

− Experiență în implementarea 

proiectelor cu diverse surse de 

finanțare (fonduri europene 

nerambursabile/cercetare, naționale 

sau internaționale) -minimum 5 ani 

experiență  și membru în minimum 5 

proiecte; 

− Abilități de redactare documentații 

complexe. 

11. Responsabil activități suport  - 

economist 

1 08.06.2021-

17.12.2021 

Maximum 

84 ore/lună 
− Răspunde de decontarea plăţilor prin casă şi bancă 

efectuate în cadrul proiectului; 

− Răspunde de întreţinerea bazei de date cu conturile 

salariaţilor din cadrul proiectului; 

− Verifică ordonanţările de plată efectuate în cadrul 

proiectului; 

− Răspunde de decontarea tuturor plăţilor efectuate în 

cadrul proiectului. 

− Studii superioare economice de 

lungă durată; 

− Experiență în management financiar 

contabil; 

− Experiență în decontarea plăţilor pe 

proiecte cu finanțare națională si 

internatională. 



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 

12. Responsabil centralizare și 

coordonare documente 

1 08.06.2021-

17.12.2021 

Maximum 

84 ore/lună 
− Răspunde de înregistrarea corectă a documentelor 

întocmite la nivelul proiectului; 

− Răspunde de arhivarea documentelor proiectului; 

− Răspunde de evidența informărilor și comunicărilor 

transmise de autoritatea contractantă; 

− Tehnoredactează diferite documente ale proiectului. 

− Studii superioare de licență; 

− Experiență în coordonarea serviciilor 

de secretariat; 

− Experiență în implementarea 

proiectelor cu diferite forme de 

finanțare; 

13. Responsabil activități 

economico-financiare 

1 08.06.2021-

17.12.2021 

Maximum 

84 ore/lună 
− Participare la activitatea de centralizare a documentelor 

suport, documente justificative, xerox, scan întocmite în 

cadrul proiectului; 

− Încadrarea plăților și cheltuielilor efectuate în cadrul 

proiectului pe structura clasificațiilor economice; 

− Acordarea vizelor pe disponibilitățile existente, pe 

capitolele din devizul de cheltuieli; 

− Verificarea înregistrării documentelor economico-

financiare întocmite în cadrul proiectului;  

− Studii superioare de licență în 

domeniul Finanțe; 

− Experiență în domeniul financiar-

contabil minimum 1 an; 

− Cunoștințe temeinice utilizare MS 

Office și softuri specifice de 

management financiar contabil; 

14. Contabil 1 08.06.2021-

17.12.2021 

Maximum 

84 ore/lună 
− Întocmirea lunară a notelor contabile, a borderourilor, a 

fișelor sintetice și analitice, a registrului jurnal, a balanței 

de verificare întocmite în cadrul proiectului; 

− Operarea înregistrărilor contabile efectuate în cadrul 

proiectului; 

− Informează permanent directorul de proiect cu privire la 

evoluţia cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului. 

− Studii superioare de licență în 

domeniul Finanțe; 

− Experiență în domeniul financiar-

contabil minimum 1 an; 

− Cunoștințe temeinice utilizare MS 

Office și softuri specifice de 

management financiar contabil; 

 

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 puncte. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Dosarele de concurs se depun la Registratura UDJG. 

Persoana de contact: 

Prof. univ. dr. habil. Nicoleta Bărbuţă-Mişu 

adresa e-mail: nicoleta.barbuta@ugal.ro 

 

Director de proiect, 

Prof. univ. dr. habil. Nicoleta Bărbuţă-Mişu 

Nr. Etapa Perioada/data/ora 

1. Publicarea și afișarea anunțului de recrutare și selecție 26.05.2021 

2. Perioada de depunere a dosarelor de candidatură de către candidați 27.05.2021-31.05.2021  

ora 16:00 

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

Afișarea rezultatelor procesului de evaluare și selecție a candidaților 
02.06.2021, ora 15:00 

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

candidaților 
03.06.2021, ora 15:00 

5. Afișarea rezultatelor aferente contestațiilor formulate 04.06.2021, ora 12:00 

6. Publicarea și afișarea anunțului cu rezultatele finale ale recrutării și selecției 04.06.2021, ora 14:00 


