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Universitatea “Dunărea de  Jos” din Galaţi,  cu sediul în Galați,  str.  Domnească nr.  47,  organizează 
concurs pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea următorelor posturi vacante :

Administrator financiar II S – 1 post cu următorele condiții de participare: 
- studii superioare, profil economic, cu o vechime în specialitatea postului de min 4 ani

Muncitor III șofer – 1 post (4 ore) cu următorele condiții de participare:
- studii generale + permis conducere categoria B și D, atestat șofer profesionist transport persoane cu o 

vechime în specialitatea postului de min 3 ani

Concursul  se organizează la sediul Universității “Dunărea de Jos din Galați” după cum urmează:
  - 18.10.2016 – proba scrisă 
  - 21.10.2016 - interviul 
Dosarele  de  înscriere  la  concurs  se  vor  depune  la  Registratura  universităţii  în  termen  de  10  zile 

lucrătoare începând cu data de 26.09.2016.

              Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 
din Regulamentul  cadru privind stabilirea principiilor  generale de ocupare a unui  post  vacant  sau temporar 
vacant  corespunzător  funcțiilor  contractuale,  publicat  în Monitorul  Oficial  Partea I  nr.  221 din 31.03.2011, 
modificat și completat prin Hotărârea de Guvern nr. 1027/2014.
            Bibliografia și tematica stabilite pentru concurs se afișează la sediul instituției.
            Informaţii suplimentare se află afişate  pe site-ul  www.ugal.ro sau se pot obţine la nr. de telefon 
0336130125 – Compartiment personal din cadrul Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi.
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