
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi
Direcția Juridică şi Resurse Umane
Serviciul Resurse Umane

CALENDAR
Posturile:

1. Administrator patrimoniu IM  – 2 posturi 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni) – Direcţia Generală
Administrativă - Baza de cercetare Sfântu Gheorghe, jud. Tulcea, cu următoarele condiții de participare: 

     - Studii medii cu diplomă de bacalaureat;
- Vechime în specialitatea postului: minimum 6 ani şi 6 luni. Prin sintagma ,,vechime în specialitatea postului”

se va înţelege vechimea obţinută ca urmare a unui contract de muncă ce a avut ca bază diploma de bacalaureat.
Activitatea personalului  ce urmează a fi  angajat,  respectiv  locul muncii,  conform Legii  nr.  53/2003, se va

desfăşura în localitatea Sfântu Gheorghe din judeţul Tulcea, în cadrul Bazei de cercertare a Universităţii, pe toată durata
anului iar concursul va avea loc la sediul Universităţii ,,Dunărea de Jos din Galaţi” din strada Domnească nr. 47.

Menţionăm că nu se asigură transport, cazare şi nici diurnă.
Publicat în: ziarul România Liberă / Posturi.gov.ro/ Monitorul Oficial

18. 10.2018 Publicarea anunţului
19.10.2018 – 25.10.2018 - ora 16.00 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la 

Compartimentul personal şi verificarea documentelor din dosar
26.10.2018 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

26.10.2018 – ora 14.00 Afişarea rezultatelor selecției dosarelor
29.10.2018 – ora 10.00 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor
29.10.2018 – ora 16.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor
02.11.2018 – ora 9.00 Susţinerea probei scrise

02. 11.2018 – ora 14.00 Afişarea rezultatelor la proba scrisă
05. 11.2018– ora 12.00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă
05. 11.2018– ora 16.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor
06. 11.2018 – ora 9.00 Susţinerea interviului
06. 11.2018 – ora 16.00 Afişarea rezultatelor privind interviul
07. 11.2018 – ora 11.00 Depunerea contestaţiilor la interviu
07. 11.2018 – ora 15.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor
07. 11.2018 – ora 16.00 Afişarea rezultatelor finale

În  termen  de  maximum  15  zile
calendaristice  de  la  afișarea  relultatelor
finale

Prezentarea la post

                       

         Director  Direcţia Juridică şi Resurse Umane,                                       Şef Serviciu Resurse umane
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