
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi
Direcţia Juridică  şi Resurse Umane 
Serviciul resurse umane

CALENDAR

Postul: Corepetitor debutant S în cadrul Facultăţii de Arte
Nivelul studiilor: studii superioare de specialitate - Interpretare muzicală - pian, fără vechime
Durata contractului: determinată de 1 an
Locul muncii: Facultăţii de Arte
Publicat în: …………………… / Monitorul Oficial/ Posturi.gov.ro 

26.09.2016 Publicarea anunţului

26.09.2016 – 30.09.2016 ora 14.00 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Compartimentul 
personal şi verificarea documentelor din dosar

04.10.2016 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

05.10.2016 – ora 10.00 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

05.10.2016 -  ora 16.00 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor

06.10.2016 – ora 14.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor

11.10.2016 – ora 11.00 Susţinerea probei practică 

12.10.2016 – ora 12.00 Afişarea rezultatelor la proba practică

12.10.2016  – ora 16.00 Depunerea contestaţiilor la proba practică

13.10.2016  – ora 16.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor

14.10.2016  – ora 09.00 Susţinerea interviului

17.10.2016 – ora 10.00 Afişarea rezultatelor privind interviul

17.10.2016 – ora 16.00 Depunerea contestaţiilor la interviu

18.10.2016 – ora 14.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor

18.10.2016 – ora 16.00 Afişarea rezultatelor finale
În termen de maximum 15 zile 

calendaristice de la afişarea rezultatelor 
finale

Prezentarea la post

                      Director interimar,                                                         Şef serviciu resurse umane,
         Direcţia Juridică  şi Resurse Umane                                               Ec.Victoria Grigoraşi
                Dragoş Alexandru Opreanu
 
       

   Întocmit:  ec. Cristina Pricop



Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi
Direcţia Juridică  şi Resurse Umane 
Serviciul resurse umane

CALENDAR

Postul: Maestru de studii – canto I S în cadrul Facultăţii de Arte
Nivelul studiilor: studii superioare de specialitate - Interpretare muzicală - canto, cu o vechime minimă de 6 ani 
şi 6 luni în specialitatea postului
Durata contractului: determinată de 1 an
Locul muncii:  Facultăţii de Arte
Publicat în: …………………… / Monitorul Oficial/ Posturi.gov.ro 

26.09.2016 Publicarea anunţului

26.09.2016 – 30.09.2016 ora 14.00 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Compartimentul 
personal şi verificarea documentelor din dosar

04.10.2016 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

05.10.2016 – ora 10.00 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

05.10.2016 -  ora 16.00 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor

06.10.2016 – ora 14.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor

11.10.2016 – ora 09.00 Susţinerea probei practice

12.10.2016 – ora 12.00 Afişarea rezultatelor la proba practică

12.10.2016  – ora 16.00 Depunerea contestaţiilor la proba practică

13.10.2016  – ora 16.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor

14.10.2016  – ora 09.00 Susţinerea interviului

17.10.2016 – ora 10.00 Afişarea rezultatelor privind interviul

17.10.2016 – ora 16.00 Depunerea contestaţiilor la interviu

18.10.2016 – ora 14.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor

18.10.2016 – ora 16.00 Afişarea rezultatelor finale
În termen de maximum 15 zile 

calendaristice de la afişarea rezultatelor 
finale

Prezentarea la post

                      Director interimar,                                                         Şef serviciu resurse umane,
         Direcţia Juridică  şi Resurse Umane                                               Ec.Victoria Grigoraşi
                Dragoş Alexandru Opreanu
 
       

   Întocmit:  ec. Cristina Pricop


