
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

Direcția Juridică şi Resurse Umane 

Serviciul Resurse Umane 

CALENDAR 

Posturile: 
 Inginer debutant  – 1 post - 8h/ zi (perioadă determinată de 12 luni) – Platforma de cercetare ReForm, Centrul 

român pentru modelarea sistemelor recirculante de acvacultură 

Condiţiile de participare sunt:  

Nivelul studiilor: 

              - absolvent de studii universitare de licenţă cu titlul de inginer în domeniul Zootehnie; 

              - absolvent de masterat în domeniul Zootehnie; 

Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: fără vechime 

Alte condiţii:  

               - să aibă minimum 2 articole ştiinţifice ISI publicate/în curs de publicare, pe tematica calităţii apei/ elemente 
metalice (metale grele); 

               - să aibă scrisori de recomandare ce atestă abilitatea de utilizare a tehnicilor de determinare a elementelor metalice 

prin absorţia atomică. 
 

 Inginer debutant  – 1 post - 4h/ zi (perioadă determinată de 12 luni) – Platforma de cercetare ReForm, 

Unitatea de cercetare: Laboratoare din reţeaua interdisciplinară internaţională RO-UA-MD creată în cadrul 

proiectului european MIS ETC 1676 (INPOLDE) 

Condiţiile de participare sunt:  

Nivelul studiilor: 

              - Licenţiat în ştiinţe exacte, ştiinţe ale naturii sau inginerie; 

              - Diplomă de masterat sau studii aprofundate în ingineria mediului, ştiinţe exacte sau ştiinţe ale naturii; 

Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: fără vechime 

Alte condiţii:  

               - cunoştinţe generale în domeniul ştiinţei şi ingineriei mediului; 

  - cunoştinţe specifice în domeniul tehnicilor nucleare şi dozimetrice (minimum o lucrare în domeniu, publicată în 

reviste indexate în baze de date internaţionale); 

  - cunoştinţe de operare calculator (minimum Word, Excel, PowerPoint); 

               - abilităţi de cercetare, planificare şi organizare; 
  - participare în echipa de implementare a unor proiecte/granturi internaţionale; 

  - capacitate de lucru în echipă, spirit de observaţie, rigurozitate; 

  - cunoşterea unei limbi străine respectiv engleză aplicată în domeniu tehnic. 
Publicat în:  ziarul România Liberă / Posturi.gov.ro/ Monitorul Oficial 

 

07.06.2019 Publicarea anunţului 

10.06.2019 – 14.06.2019- ora 14.00 
Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Biroul personal şi 
verificarea documentelor din dosar 

18.06.2019 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 

18.06.2019– ora 14.00 Afişarea rezultatelor selecției dosarelor 

18.06.2019– ora 16.00 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 

19.06.2019 – ora 16.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

25.06.2019– ora 9.00 Susţinerea probei scrise 

25.06.2019– ora 14.00 Afişarea rezultatelor la proba scrisă 

25.06.2019– ora 16.00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 

26.06.2019– ora 16.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

27.06.2019 – ora 9.00 Susţinerea interviului 

27.06.2019 – ora 13.00 Afişarea rezultatelor privind interviul 

27.06.2019 – ora 16.00 Depunerea contestaţiilor la interviu 

28.06.2019 – ora 13.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

28.06.2019 – ora 14.00 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 Birou personal 

                       Alexandru Dragoş Opreanu                                                                  Ec. Eugenia Bogdan 


