
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

Serviciul resurse umane 

 

CALENDAR 

 
Posturi:  DIRECTOR GENERAL ECONOMIC, INVESTIŢII ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

              

Nivelul studiilor:  

Durata contractului: nedeterminată 

Publicat în: ziarul : ___________________ / Posturi.gov.ro/ Monitorul Oficial 

 
24.10.2016  Publicarea anunţului 

25.10. 2016 – 07.11.2016 ora 16.30 
 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Compartimentul 

personal şi verificarea documentelor din dosar 

08.11.2016  Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 

09.11.2016 - ora 14.00  Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 

10.11.2016 – ora 14.00  Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 

11.11.2016 – ora 14.00  Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

                 14.11.2016 – ora 08.00  Susţinerea probei scrise 

15.11.2016 – ora 16.00  Afişarea rezultatelor la proba scrisă 

16.11.2016 – ora 12.00  Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 

17.11.2016 – ora 12.00  Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

21.11.2016 – ora 08.00  Susţinerea interviului 

22.11.2016 – ora 10.00  Afişarea rezultatelor privind interviul 

22.11.2016 – ora 16.30  Depunerea contestaţiilor la interviu 

23.11.2016 – ora 10.00  Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

23.11.2016 - ora 14.00  Afişarea rezultatelor finale 

În termen de maximum 15 zile 

calendaristice de la afişarea rezultatelor 

 Prezentarea la post 

 

 

Director Interimar Direcţia Juridică şi Resurse Umane                          Şef serviciu resurse umane, 

               Dragoş Alexandru Opreanu                                                      Ec.Victoria Grigoraşi 

  
      

 

 

 

 

 

 

 

    Întocmit:  Adm. fin. Bratoveanu Carmen 

 

 

 

 

 

 



Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

Serviciul resurse umane 

 

CALENDAR 

 
Posturi:  DIRECTOR AL DIRECŢIEI MANAGEMENT - FINANCIAR CONTABIL 

              

Nivelul studiilor:  

Durata contractului: nedeterminată 

Publicat în: ziarul : ___________________ / Posturi.gov.ro/ Monitorul Oficial 

 
24.10.2016  Publicarea anunţului 

25.10. 2016 – 07.11.2016 ora 16.30 
 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Compartimentul 

personal şi verificarea documentelor din dosar 

08.11.2016  Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 

09.11.2016 - ora 14.00  Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 

10.11.2016 – ora 14.00  Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 

11.11.2016 – ora 14.00  Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

                 14.11.2016 – ora 10.30  Susţinerea probei scrise 

15.11.2016 – ora 16.00  Afişarea rezultatelor la proba scrisă 

16.11.2016 – ora 12.00  Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 

17.11.2016 – ora 12.00  Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

21.11.2016 – ora 10.30  Susţinerea interviului 

22.11.2016 – ora 10.00  Afişarea rezultatelor privind interviul 

22.11.2016 – ora 16.30  Depunerea contestaţiilor la interviu 

23.11.2016 – ora 10.00  Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

23.11.2016 - ora 14.00  Afişarea rezultatelor finale 

În termen de maximum 15 zile 

calendaristice de la afişarea rezultatelor 

 Prezentarea la post 

 

 

Director Interimar Direcţia Juridică şi Resurse Umane                          Şef serviciu resurse umane, 

               Dragoş Alexandru Opreanu                                                      Ec.Victoria Grigoraşi 

  
      

 

 

 

 

 

 

 

    Întocmit:  Adm. fin. Bratoveanu Carmen 

 

 

 

 

 

 



Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

Serviciul resurse umane 

 

CALENDAR 

 
Posturi:  DIRECTOR AL DIRECŢIEI ACHIZIŢII ŞI INVESTIŢII 

              

Nivelul studiilor:  

Durata contractului: nedeterminată 

Publicat în: ziarul : ___________________ / Posturi.gov.ro/ Monitorul Oficial 

 
24.10.2016  Publicarea anunţului 

25.10. 2016 – 07.11.2016 ora 16.30 
 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Compartimentul 

personal şi verificarea documentelor din dosar 

08.11.2016  Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 

09.11.2016 - ora 14.00  Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 

10.11.2016 – ora 14.00  Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 

11.11.2016 – ora 14.00  Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

                 14.11.2016 – ora 13.00  Susţinerea probei scrise 

15.11.2016 – ora 16.00  Afişarea rezultatelor la proba scrisă 

16.11.2016 – ora 12.00  Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 

17.11.2016 – ora 12.00  Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

21.11.2016 – ora 13.00  Susţinerea interviului 

22.11.2016 – ora 10.00  Afişarea rezultatelor privind interviul 

22.11.2016 – ora 16.30  Depunerea contestaţiilor la interviu 

23.11.2016 – ora 10.00  Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

23.11.2016 - ora 14.00  Afişarea rezultatelor finale 

În termen de maximum 15 zile 

calendaristice de la afişarea rezultatelor 

 Prezentarea la post 

 

 

 

Director Interimar Direcţia Juridică şi Resurse Umane                          Şef serviciu resurse umane, 

               Dragoş Alexandru Opreanu                                                      Ec.Victoria Grigoraşi 

  
      

 

 

 

 

 

 

 

    Întocmit:  Adm. fin. Bratoveanu Carmen 

 

 

 

 

 



 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

Serviciul resurse umane 

 

CALENDAR 

 
Posturi:  DIRECTOR AL DIRECŢIEI JURIDICE ŞI RESURSE UMANE 

              

Nivelul studiilor:  

Durata contractului: nedeterminată 

Publicat în: ziarul : ___________________ / Posturi.gov.ro/ Monitorul Oficial 

 
24.10.2016  Publicarea anunţului 

25.10. 2016 – 07.11.2016 ora 16.30 
 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Compartimentul 

personal şi verificarea documentelor din dosar 

08.11.2016  Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 

09.11.2016 - ora 14.00  Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 

10.11.2016 – ora 14.00  Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 

11.11.2016 – ora 14.00  Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

                 14.11.2016 – ora 15.00  Susţinerea probei scrise 

15.11.2016 – ora 16.00  Afişarea rezultatelor la proba scrisă 

16.11.2016 – ora 12.00  Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 

17.11.2016 – ora 12.00  Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

21.11.2016 – ora 15.00  Susţinerea interviului 

22.11.2016 – ora 10.00  Afişarea rezultatelor privind interviul 

22.11.2016 – ora 16.30  Depunerea contestaţiilor la interviu 

23.11.2016 – ora 10.00  Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

23.11.2016 - ora 14.00  Afişarea rezultatelor finale 

În termen de maximum 15 zile 

calendaristice de la afişarea rezultatelor 

 Prezentarea la post 

 

 

 
Şef serviciu resurse umane, 

Ec.Victoria Grigoraşi 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

    Întocmit:  Adm. fin. Bratoveanu Carmen 

 

 


