
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

Direcţia Juridică  şi Resurse Umane  

Serviciul resurse umane 

 

 

CALENDAR 

Postul: 

 Șef birou Administrativ - 1 post - 8h/ zi, perioadă nedeterminată – Direcția Generală Administativă. 

Condiţiile de participare sunt:  
-  studii superioare absolvite cu diplomă de licență în inginerie economică industrială; 

- vechime în funcție similară de conducere de minimum 2 ani, vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani și 6 

luni; 

- Autorizare operator RSVTI în domeniul ISCIR. 

 Șef birou Transport Auto - 1 post - 8h/ zi, perioadă nedeterminată – Direcția Generală Administativă. 

Condiţiile de participare sunt:  
-  studii superioare tehnice; 

- vechime în funcție similară de conducere de minimum 2 ani, vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 ani și 6 

luni; 

- deținerea certificatului de competență profesională pentru transportul rutier național și internațional de persoane (valabil) 

- deținerea permisului de conducere categoria B. 

 

Publicat în: _______________________/ Monitorul Oficial/ Posturi.gov.ro  

                                                                                               

08.11.2019 Publicarea anunţului 

11.11.2019 – 22.11.2019 ora 14.00 
Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Compartimentul personal şi 

verificarea documentelor din dosar 

25.11.2019 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 

26.11.2019 – ora 12.00 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 

26.11.2019 – ora 16.00 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 

27.11.019 – ora 12.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

03.12.2019 – ora 10.00 Susţinerea probei scrise 

03.12.2019 – ora 14.00 Afişarea rezultatelor la proba scrisă 

03.12.2019 – ora 16.00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 

04.12.2019 – ora 16.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

05.12.2019 – ora 10.00 Susţinerea interviului 

 05.12.2019 – ora 14.00 Afişarea rezultatelor privind interviul 

05.12.2019 – ora 16.00 Depunerea contestaţiilor la interviu 

06.12.2019  – ora 12.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

06.12.2019  – ora 14.00 Afişarea rezultatelor finale 

În termen de maximum 15 zile 

calendaristice de la afişarea rezultatelor 

finale 

Prezentarea la post 

 
             Director  Direcţia Juridică şi Resurse Umane,                                             Şef Serviciu Resurse umane 

                          Alexandru Dragoş Opreanu                                                                   Ec. Victoria Grigoraşi 

 

 

                                Şef Birou personal 

                              Ec. Eugenia Bogdan  

Intocmit: Ec.Cristina Macovei 


