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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. Titlul proiectului: ,,Facilitarea accesului și sprijinirea integrării în învățământul universitar a studenților din ciclul licență (Prin Acces și integrare către 

suCceS!)”, CNFIS-FDI-2022-0175, 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 pt ocuparea postului 

1.  Expert educațional 1 1 8 luni 
15.04.2022- 
16.12.2022 

max.  80 
ore/lună 

- coordonează echipa de experți 
educaționali pentru realizarea atribuțiilor în 
proiect; 
- coordonează realizarea de materiale de 
informare și promovare; 
- colaborează la crearea de oportunități de 
dezvoltare profesională cu scopul 
familiarizării studenților cu cerințele 
mediului socio-economic și facilitării 
tranziției către piața muncii. 

- studii superioare, capacitate de 
comunicare, eficiență personală, spirit de 
echipa, comportament etic/integritate; 
-experiență  în elaborare de strategii și 
managementul calității; 
- experiență în proiecte FDI; 
-experiență în funcții de conducere; 
 

2.  Expert educațional 2 1 8 luni 
15.04.2022- 
16.12.2022 

max. 80 
ore/lună 

-colaborează cu responsabilii educaționali, 
cu studenții voluntari, cu responsabilul IT 
pentru realizarea și promovarea ofertei 
educaționale,  
-colaborează la realizarea de materiale de 
informare a candidaților și studenților în 
strânsă legătură cu experții educaționali; 
-colaborează cu cadrele didactice din liceele 
la care se face promovarea. 

- studii superioare, capacitate de 
comunicare, eficiență personală, spirit de 
echipa, comportament etic/integritate; 
- experiență în proiecte FDI; 
-experiență în funcții de conducere; 
- experiență  în gestionarea grupurilor țintă 
studenți; 
- experiență în proiecte ca 
expert/responsabil procese de orientare a 
studenților; 
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Nr. 
Crt. 

Denumirea postului din 
organigrama proiectului 

Nr. 
Posturi 

Durata postului Norma de 
timp de lucru 

Atribuții principale Criterii /competențe specifice/ 
suplimentare pt ocuparea postului 

-experiență în relații publice cu studenții; 
- experiență în elaborarea de materiale 
pentru studenți (ghidul candidatului la 
admitere, ghidul viitorului student); 
-experiență în proiecte internaționale. 

3.  Expert strategii cu 
mediul de afaceri 

1 8 luni 
15.04.2022- 
16.12.2022 

max. 80 
ore/lună 

-coordonează activitatea de promovarea 
ofertei educaționale în licee; 
0colaborează cu toți experții proiectului; 
-stabilește legături cu partenerii din mediul 
de afaceri în vederea oportunităților de 
angajare, stagii de practică, internshipuri 
pentru studenți; 
-facilitează organizarea de evenimente 
pentru studenți și angajatori; 
-colaborează cu toată echipa proiectului. 

- studii superioare, capacitate de 
comunicare, eficiență personală, spirit de 
echipa, comportament etic/integritate; 
-experiență în încheierea de acorduri de 
parteneriat; 
-experiență în funcții de conducere; 
- 

4.  Expert 
consiliere 1 
 

1 8 luni 
15.04.2022- 
16.12.2022 

max. 80 
ore/lună 

- proiectarea si organizarea activitatii de 
screening privitoare la prevalența riscului de 
abandon universitar; 
-elaborarea unui regulament privind 
recunoașterea activităților de voluntariat; 
- elaborarea și aplicarea unei metodologii 
specifice cu scopul identificării grupurilor cu 
risc crescut de abandon; 
- prelucrarea statistică și interpretarea 
rezultatelor activității de screening privind 
riscul de abandon universitar;  
- conceperea și organizarea programelor de 
orientare si consiliere in carieră; 
- coordonează activitatea de formare 
continua a cadrelor didactice; universitare 
pe problematica strategiilor eficiente de 
mentorat a studenților 
- coordonează și oferă servicii suport de 
orientare și consiliere în carieră pentru 
studenții din grupul țintă; 
- aplicarea unei  strategii instituționale de 
diminuare a riscului de abandon; 
-coordonează aplicarea unor măsuri 

- studii superioare, capacitate de 
comunicare, eficiență personală, spirit de 
echipa, comportament etic/integritate; 
-studii și doctorat în psihologie; 
-experiență în proiecte FDI; 
-experiență în elaborarea de strategii 
instituționale privind relația cu studenții 
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Nr. 
Crt. 

Denumirea postului din 
organigrama proiectului 

Nr. 
Posturi 

Durata postului Norma de 
timp de lucru 

Atribuții principale Criterii /competențe specifice/ 
suplimentare pt ocuparea postului 

preventive și de intervenție focalizate pe 
sprijinirea tranziției la mediul universitar și 
pe creșterea retenției în programele de 
studii de licență; 
- organizarea de programe de orientare  și 
consiliere în carieră pentru studenții din 
anul I; 
-organizarea unui curs de formare continuă, 
acreditat institutional. 

5.  Expert 
consiliere 2 

1 8 luni 
15.04.2022- 
16.12.2022 

max. 80 
ore/lună 

- constituirea grupului țintă al proiectului 
reprezentat de studenți cu risc de abandon; 
- aplicarea metodologiei in vederea 
constituirii grupurilor cu risc de abandon;  
- organizarea și desfășurarea activităților de 
consiliere și orientare în carieră a 
studenților din grupul țintă; 
- colaborează cu celelalte categorii de 
experți implicați în proiect; 
- coordonează și oferă servicii suport de 
orientare și consiliere în carieră pentru 
studenții din grupul țintă; 
-coordonează și participă la elaborarea de 
măsuri preventive și de intervenție 
focalizate pe sprijinirea tranziției la mediul 
universitar și pe creșterea retenției în 
programele de studii de licență; 
- organizarea de programe de orientare  și 
consiliere în carieră pentru studenții din 
anul I; 
-organizarea unui curs de formare continuă, 
acreditat instituțional. 

- studii superioare, cu diplomă de licență în 
filologie, master în Științele educației; 
- capacitate de comunicare, eficiență 
personală, spirit de echipa, comportament 
etic/integritate; 
-experiență în proiecte FDI; 
-experiență de minim 5 ani în proiecte 
POSDRU/POCU. 

6.  Responsabil  
educațional 1 

1 8 luni 
15.04.2022- 
16.12.2022 

max. 80 
ore/lună 

- colaborarea cu tutorii de la Facultatea de  
Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică 
și Electronică pentru mobilizarea studenților 
la participarea activităților din cadrul 
proiectului; 
- acordarea de sprijin studenților proveniți 
din medii defavorizate, prin programe 

- studii superioare, capacitate de 
comunicare, eficiență personală, spirit de 
echipă, comportament etic/integritate; 
-experiență în funcții de conducere; 
-experiență în proiecte FDI. 
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Nr. 
Crt. 

Denumirea postului din 
organigrama proiectului 

Nr. 
Posturi 

Durata postului Norma de 
timp de lucru 

Atribuții principale Criterii /competențe specifice/ 
suplimentare pt ocuparea postului 

specific de tutoriat; 
- organizarea de activități extracurriculare 
destinate creșterii integrării studenților în 
comunitatea academică; 
- colaborează pentru oferirea de servicii 
suport de orientare și consiliere în carieră 
pentru studenții aflați în situație de risc cu 
scopul diminuării ratei abandonului 
universitar, creșterii inserției și retenției 
acestora în programele de studii 
universitare și susținerii dezvoltării 
personale și profesionale; 
- colaborează pentru aplicarea unui 
program de măsuri de intervenție centrate 
pe sprijinirea tranziției pe parcursul primului 
an de studiu, creșterea persistenței în 
programele universitare, dezvoltarea 
competențelor transversale și a 
performanțelor academice la studenții din 
mediile defavorizate. 

7.  Responsabil  
educațional 2 

1 8 luni 
15.04.2022- 
16.12.2022 

max. 80 
ore/lună 

- colaborarea cu tutorii de laFacultatea de 
Economie și Administrarea Afacerilor pentru 
mobilizarea studenților la participarea 
activităților din cadrul proiectului 
- acordarea de sprijin studenților proveniți 
din medii defavorizate, prin programe 
specific de tutoriat; 
- organizarea de activități extracurriculare 
destinate creșterii integrării studenților în 
comunitatea academică; 
- colaborează pentru oferirea de servicii 
suport de orientare și consiliere în carieră 
pentru studenții aflați în situație de risc cu 
scopul diminuării ratei abandonului 
universitar, creșterii inserției și retenției 
acestora în programele de studii 
universitare și susținerii dezvoltării 
personale și profesionale; 

- studii superioare, capacitate de 
comunicare, eficiență personală, spirit de 
echipă, comportament etic/integritate; 
- experiență în funcții de conducere; 
-experiență în proiecte FDI; 
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Nr. 
Crt. 

Denumirea postului din 
organigrama proiectului 

Nr. 
Posturi 

Durata postului Norma de 
timp de lucru 

Atribuții principale Criterii /competențe specifice/ 
suplimentare pt ocuparea postului 

- colaborează pentru aplicarea unui 
program de măsuri de intervenție centrate 
pe sprijinirea tranziției pe parcursul primului 
an de studiu, creșterea persistenței în 
programele universitare, dezvoltarea 
competențelor transversale și a 
performanțelor academice la studenții din 
mediile defavorizate. 

8.  Responsabil  
educațional 3 

1 8 luni 
15.04.2022- 
16.12.2022 

max. 80 
ore/lună 

- colaborarea cu tutorii de la Facultatea de 
Drept și Științe Administrative pentru 
mobilizarea studenților la participarea 
activităților din cadrul proiectului; 
- acordarea de sprijin studenților proveniți 
din medii defavorizate, prin programe 
specific de tutoriat; 
- organizarea de activități extracurriculare 
destinate creșterii integrării studenților în 
comunitatea academică; 
- colaborează pentru oferirea de servicii 
suport de orientare și consiliere în carieră 
pentru studenții aflați în situație de risc cu 
scopul diminuării ratei abandonului 
universitar, creșterii inserției și retenției 
acestora în programele de studii 
universitare și susținerii dezvoltării 
personale și profesionale; 
- colaborează pentru aplicarea unui 
program de măsuri de intervenție centrate 
pe sprijinirea tranziției pe parcursul primului 
an de studiu, creșterea persistenței în 
programele universitare, dezvoltarea 
competențelor transversale și a 
performanțelor academice la studenții din 
mediile defavorizate. 

- studii superioare, capacitate de 
comunicare, eficiență personală, spirit de 
echipă, comportament etic/integritate; 
- experiență în funcții de conducere; 
-experiență în proiecte FDI; 
 
 
 

9.  Responsabil promovare 1 8 luni 
15.04.2022- 
16.12.2022 

max. 80 
ore/lună 

-coordonează și realizează workshopuri; 
-realizează materiale de informare a 
candidaților și studenților în strânsă 
legătură cu experții educaționali, cu 

- studii superioare; 
- capacitate de planificare, organizare și 
coordonare; 
- capacitate de comunicare, responsabil și 
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Nr. 
Crt. 

Denumirea postului din 
organigrama proiectului 

Nr. 
Posturi 

Durata postului Norma de 
timp de lucru 

Atribuții principale Criterii /competențe specifice/ 
suplimentare pt ocuparea postului 

studenții voluntari; 
-colaborează cu responsabilii educaționali, 
cu responsabilul promovare, studenții 
voluntari, cu responsabilul IT pentru 
realizarea și promovarea ofertei 
educaționale,  
-colaborează cu cadrele didactice din liceele 
la care se face promovarea; 
-facilitează comunicarea între studenți, 
consilieri, cadre didactice, reprezentanți ai 
angajatorilor și instituțiilor de învățământ 
liceal. 

eficiență personală, spirit de echipă, 
comportament etic/integritate; 
- experiență în realizarea de materiale 
promoționale (flyere, broșuri, clipuri) 
pentru promovarea ofertei educaționale a 
UDJG (admitere, consiliere) în rândul 
elevilor, studenților; 
- experiență administrare site; 
- curs de consilier orientare privind carieră; 
-experiență în realizarea de materiale, 
ghiduri pentru studenți. 
 

10.  Responsabil IT 1 8 luni 
15.04.2022- 
16.12.2022 

max. 80 
ore/lună 

-colaborează cu experții din proiect 
pentru realizarea materialelor de 
promovare a ofertei educaționale, 
realizarea de canale online de transmitere și 
monitorizarea impactului, crearea de 
instrumente informatice suport necesare 
proiectului; 
menținerea unui canal online care să permit 
schimbul eficient de informații cu privire la 
oportunități de dezvoltare profesională și 
personală necesar integrării eficiente pe 
piața muncii. 

- studii superioare în domeniul informaticii; 
- capacitate de comunicare, eficiență 
personală, spirit de echipa, comportament 
etic/integritate; 
- experiență în echipa 
departamentelor/compartimentelor IT de 
peste 15 ani; 
- experiență în proiecte FDI. 
 

11.  Responsabil achiziții 1 8 luni 
15.04.2022- 
16.12.2022 

max. 80 
ore/lună 

- întocmește referatele de achiziții, conform 
obiectivelor proiectului; 
-Întocmește evidențele privind disponibilul 
în cadrul proiectului; 
-colaborează cu echipa proiectului; 
-transmite directorului de proiect situația 
achizițiilor; 
 

- studii superioare, 
- capacitate de planificare, organizare și 
coordonare; 
- capacitate de comunicare, responsabil și 
eficiență personală, spirit de echipă, 
comportament etic/integritate. 
 

12.  Expert economist 1 8 luni 
15.04.2022- 
16.12.2022 

max. 80 
ore/lună 

- întocmirea evidenței și obținerea 
documentelor contabile aferente 
proiectului; 
- elaborarea documentelor de raportare 
financiară; 
- evidența cash-flow-ului in cadrul 

- studii superioare, capacitate de 
comunicare, eficiență personală, spirit de 
echipă, comportament etic/integritate; 
-minimum 15 ani experiență; 
-experiență in proiecte FDI/POSDRU/POCU. 
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Nr. 
Crt. 

Denumirea postului din 
organigrama proiectului 

Nr. 
Posturi 

Durata postului Norma de 
timp de lucru 

Atribuții principale Criterii /competențe specifice/ 
suplimentare pt ocuparea postului 

proiectului, a decontărilor și plăților; 
- Întocmirea documentelor aferente 
activității de management a proiectului 
(referate, deconturi, rapoarte interne, etc); 
- aducerea la cunoştinţă directorului de 
proiect eventualele inadvertenţe intervenite 
pe parcursul implementării proiectului. 

 
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) declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 
 

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

a) relevanța studiilor pentru acoperirea cerințelor postului          - maxim 40 puncte 
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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: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dosarele de concurs se depun la Registratura UDJG sau pe e-mail la adresa rectorat@ugal.ro 
Persoana de contact:  
ciprian.vlad@ugal.ro 
 
 
 

                                                      Director proiect, 
 

Conf.dr.ing. VLAD Ciprian 

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 


