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ANUNȚ  

 

 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează selecția în vederea angajării în cadrul proiectului cu titlul: „Studiul – primul pas în 

performanţă”, Acord de grant nr. AG 292/SGU/CI/III din data 18.12.2019, pentru următoarele posturi în afara organigramei: 

Nr. crt. 

Denumire postului 

din organigrama 

proiectului 

Perioada de 

existență a 

postului 

Norma 

(nr. 

ore/lună) 

Atribuții principale 
Criterii/Competențe specifice 

suplimentare pentru ocuparea postului 

1.  Expert consiliere 

şi orientare în 

carieră 

12.07.2022-

31.12.2022 

20 ore/lună ■ Desfășoară activități de orientare profesională a 

grupului țintă (studenți anul I) astfel încât aceştia să fie 

capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim 

propriul traseu profesional; 

■ Desfășoară activități de consiliere individuala / de grup 

pentru orientare în carieră (teste de aptitudini şi interese 

profesionale – asistenţă profesionala pentru întocmirea 

CV-ului sau a scrisorii de intenţie – pregătirea în vederea 

participării la interviul pentru angajare); 

■ Aplică teste în vederea identificării abilităților și a 

trasăturilor necesare întocmirii traseului profesional și 

integrare pe piața muncii;  

■ Prezintă informații actualizate cu privire la cererea și 

oferta pieței de muncă pentru facilitarea relației dintre 

student (grupul țintă) și piața muncii;  

■ Răspunde solicitărilor directorului de grant și îl va ajuta 

la urmărirea modului de implementare a activităților și la 

îndeplinirea indicatorilor. 

Studii superioare licență 

Experienţa generală în muncă  

3 – 5 ani. 

Cunoscator al psihologiei umane, bun 

organizator, bune abilităţi de prezentare 

a rezultatelor, abilităţi inter‐personale, 

planificare, gândire analitică şi 

strategică, capacitate de sinteză şi 

decizie 

2.  Lector curs 

dezvoltare 

personală 

12.07.2022-

31.12.2022 

20 ore/lună ■ Desfășoară activități de dezvoltare personală cu grupul 

țintă (studenți anul I licență) astfel încât studenții să fie 

capabili să îşi poată planifica şi gestiona traseul 

educaţional în mod personal și obiectiv;  

■ Direcționează studenții grupului țintă astfel încât să-și 

Studii superioare licență 

Experienţa generală în muncă  

3 – 5 ani. 

Cunoscator al psihologiei umane, bun 

organizator, bune abilităţi de prezentare 
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Nr. crt. 

Denumire postului 

din organigrama 

proiectului 

Perioada de 

existență a 

postului 

Norma 

(nr. 

ore/lună) 

Atribuții principale 
Criterii/Competențe specifice 

suplimentare pentru ocuparea postului 

contureze o viziune coerentă și obiectivă a ceea ce-și 

doresc și ce trebuie să realizeze din punct de vedere 

profesional prin educație;  

■ Răspunde solicitărilor directorului de grant în ceea ce 

privește modul de implementare a activităților și 

îndeplinirea indicatorilor. 

a rezultatelor, abilităţi inter‐personale, 

planificare, gândire analitică şi 

strategică, capacitate de sinteză şi 

decizie 

3.  Lector curs 

comunicare 
12.07.2022-

31.12.2022 

20 ore/lună ■ Identifică nevoile de instruire ale grupului ţintă; 

■ Asigură planificarea programelor de instruire; 

■ Elaborează materialele de instruire; 

■ Susţine efectiv programe de instruire, în acord cu 

necesităţile si obiectivele proiectului; 

■ Elaborează propuneri pentru alte nevoi identificate în 

timpul instruirii şi face propuneri de dezvoltare; 

■ Alături de membrii echipei de implementare a 

proiectului elaborează rapoarte de progres şi raportul final 

al proiectului; 

■ Răspunde solicitărilor directorului de grant şi îl va ajuta 

la urmărirea modului de implementare a activităţilor şi la 

îndeplinirea indicatorilor. 

Studii superioare licență 

Experienţa generală în muncă  

3 – 5 ani. 

Cunoscator al psihologiei umane, bun 

organizator, bune abilităţi de prezentare 

a rezultatelor, abilităţi inter‐personale, 

planificare, gândire analitică şi 

strategică, capacitate de sinteză şi 

decizie 

4.  Lector curs chimie 12.07.2022-

31.12.2022 

14 ore/lună ■ Identifică nevoile de instruire ale grupului ţintă; 

■ Asigură planificarea programelor de instruire; 

■ Elaborează materialele de instruire; 

■ Susţine efectiv programe de instruire, în acord cu 

necesităţile si obiectivele proiectului; 

■ Elaborează propuneri pentru alte nevoi identificate în 

timpul instruirii şi face propuneri de dezvoltare; 

■ Alături de membrii echipei de implementare a 

proiectului elaborează rapoarte de progres şi raportul final 

al proiectului; 

■ Răspunde solicitărilor directorului de grant şi îl va ajuta 

la urmărirea modului de implementare a activităţilor şi la 

îndeplinirea indicatorilor. 

Studii superioare licență 

Experienţa generală în muncă  

3 – 5 ani. 

Cunoscator al psihologiei umane, bun 

organizator, bune abilităţi de prezentare 

a rezultatelor, abilităţi inter‐personale, 

planificare, gândire analitică şi 

strategică, capacitate de sinteză şi 

decizie 
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Nr. crt. 

Denumire postului 

din organigrama 

proiectului 

Perioada de 

existență a 

postului 

Norma 

(nr. 

ore/lună) 

Atribuții principale 
Criterii/Competențe specifice 

suplimentare pentru ocuparea postului 

5.  Asistent manager 12.07.2022-

31.12.2022 

20 ore/lună ■ Recepționează, verifică și arhivează documentele ce ţin 

de specificul activităților proiectului; 

■ Elaborarea și redactarea documentelor și situațiilor 

cerute de management; 

■ Susține managerul de proiect în elaborarea rapoartelor 

de progres şi raportul final al proiectului; 

■ Asigură comunicarea internă la standardele la care 

trebuie prestată activitatea și a indicațiilor managerului de 

proiect; 

■ Urmărește respectarea tuturor procedurilor prevăzute în 

Acordul de Grant și în desfășurarea acestuia; 

■ Participă la ședințele de management organizate în 

cadrul proiectului;  

■ Participă la elaborarea planului de achiziții al 

proiectului. 

Studii superioare licență 

Experienţa generală în muncă  

3 – 5 ani. 

Cunoscator al psihologiei umane, bun 

organizator, bune abilităţi de prezentare 

a rezultatelor, abilităţi inter‐personale, 

planificare, gândire analitică şi 

strategică, capacitate de sinteză şi 

decizie 

Conținutul dosarului de candidatură: 

1) Cererea de înscriere (cerere tip anexată la anunțul de recrutare și selecție – va cuprinde denumirea postului pentru care se candidează) – document 

printat, semnat și datat; 

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

Se vor anexa la CV copii xerox a documentelor justificative privind: studiile absolvite, certificate de competențe specifice postului (dacă este cazul), alte 

documente justificative privind experiența solicitată. 

3) Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea candidatului potrivit legii, după caz (în copie conform cu originalul) – document 

printat; 

4) Memoriu justificativ, prin care candidatul evidențiază gradul de îndeplinire a criteriilor și condițiilor aferente postului vizat a fi ocupat în cadrul 

proiectului - document printat, datat și semnat pe fiecare pagină, (documentele justificative vor fi prezentate în format fizic sau electronic pe CD). 

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

postul vizat - document printat, semnat și datat. 

6) Acordul de prelucrare date (cerere tip anexată la anunțul de recrutare și selecție) – document printat, semnat și datat; 
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 Candidații care nu au relații contractuale curente cu UDJG și care sunt selectați în urma procesului de evaluare, la semnarea contractului de 

muncă vor completa dosarul de candidatură cu: cazier judiciar și adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, valabilă conform 

dispozițiilor legale, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate 

Eventualele contestatii se pot referi exclusiv la prima etapă a procesului de recrutare și selectie. Contestatiile pot fi depuse în termen de 24 ore de 

la publicarea listei cu rezultatele aferente primei etape a procesului de evaluare si selectie. 

 Modalitatea de depunere a documentelor – dosarele de candidatură  (cererea  tip, CV-ul și documentele justificative, memoriul justificativ, copie 

CI și declaratiile) și eventualele contestații vor fi depuse conform calendarului din prezentul anunț, la sediul beneficiarului proiectului, Universitatea 

”Dunărea de Jos” din Galați –  Registratură, din strada Domnească, nr. 47, Galați sau în format electronic (pdf) la adresa de email rectorat@ugal.ro. 

 

Calendarul desfășurării procesului de recrutare și selecție:  

Nr. Etapa Perioada/data/ora 

1. Publicarea și afișarea anunțului de recrutare și selecție 28.06.2022 

2. Perioada de depunere a dosarelor de candidatură de către candidați 29.06.2022-30.06.2022 - ora 16
00 

01.07.2022 – ora 14
00 

3. Etapa 1 de evaluare: evaluarea dosarelor de candidatură (eligibilitatea 

dosarelor de candidatură) 
4.07.2022 – ora 12

00
 

4. 
Afișarea rezultatelor Etapei 1 de evaluare și afișarea programării candidaților 

la interviu (Etapa 2 de evaluare) 
4.07.2022 – ora 15

00
 

5. Termen de depunere a contestațiilor aferente Etapei 1 de evaluare 5.07.2022 – ora 15
00

 

6. Evaluarea contestațiilor depuse și afișarea rezultatelor aferente contestațiilor 

formulate 
6.07.2022 – ora 15

00
 

7. 
Etapa 2 de evaluare (participarea la interviu) pentru candidații declarați admiși 

la Etapa 1 de evaluare (inclusiv după contestații)  
7.07.2022 – ora 10

00
-12

00
 

8. Publicarea și afișarea anunțului cu rezultatele finale ale recrutării și selecției 7.07.2022 – ora 15
00

 
 

 

Manager  proiect, 

mailto:rectorat@ugal.ro

