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ANUNŢ 

Universitatea “Dunărea de  Jos” din Galaţi, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 47, organizează concurs 

pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante: 

 Inginer specialist I A(S) - 1 post - 8h/ zi, perioadă determinată de 6 luni – Direcția Generală Informatizare 

și Comunicații Digitale. 

Condiții de participare: 

- Studii superioare finalizate în domeniul IT; 

- Experiență de cel puțin 6 ani și 6 luni în domeniul IT; 

- Experiență de cel puțin 3 ani într-o poziție de arhitect de soluții; 

Cunoştinţe specifice: 

- Experiență în management IT; 

- Experiență practică dovedită în proiecte implementate pe tehnologii enterprise de la producătorii mari din piață 

IBM, Oracle, Microsoft; 

- Experiență cu produsele open source care asigură functionalități similare; 

- Experiență în proiecte de dezvoltare a sistemelor informatice integrate utilizând tehnologii Oracle/IBM (portal, 

integrare de date, etc.); 

- Experiență în implementarea sau ofertarea de soluții informatice complexe, la cheie, multi-tehnologie; 

- Capacitatea de a înțelege cerințe de business și de a le relaționa cu arhitectura tehnică; 

- Abilități de comunicare și relaționare; 

- Limba engleză; 

- Atitudine orientată spre rezolvarea provocărilor; 

- Capacitatea de auto organizare și planificare optimă a propriilor sarcini; 

- Cunoașterea și utilizarea limbajelor de scripting (Python, Bash, PHP, Perl, etc.); 

- Cunoaștere de tehnologii de baze de date SQL, PL/SQL, Oracle, Mysql, Postgress. 

Concursul  se organizează la sediul Univerității ”Dunărea de Jos” după cum urmează: 

- 27.04.2020 - publicarea anunţului 

- 28.04.2020 – 05.05.2020 – depunerea dosarelor 

- 12.05.2020 -  proba scrisă 

- 15.05.2020 -  interviul               

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 – 

Biroul personal din cadrul Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi. 
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