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Anexa 6 la Hotărârea Consiliului de administrație nr. 52 din 3 mai 2022 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU 

 
 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI  
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE VACANTE * 

Sesiunea aprilie – septembrie 2022 

ACTIVITĂŢI TERMENE 

Înscrierea candidaţilor 27 aprilie – 25 iulie 2022 

Aprobarea de către Consiliul facultății şi Senatul universitar a propunerilor 
privind componența comisiilor de concurs, afişarea acestora pe pagina web a 
instituţiei, transmiterea componenţei comisiilor de concurs către Ministerul 
Educației 

Termen:    15 iunie 2022 

Verificarea dosarelor de concurs cu privire la îndeplinirea standardelor minimale 
CNATDCU, respectiv a criteriilor specifice stabilite de facultăţi, de către comisia 
de analiză 

    26 – 29 iulie 2022 

Verificarea dosarelor de concurs de către Biroul juridic şi emiterea avizului juridic       01 – 04 august 2022 

Comunicarea avizului juridic către candidaţi Termen:          5 august 2022 

Transmiterea dosarelor la comisiile de concurs Termen:         8 august 2022 

Anunţarea locului, datei, orei de desfăşurare a probelor de concurs către 
candidaţii declaraţi eligibili 

Termen:        30 august 2022 

Stabilirea temei prelegerii şi anunţarea candidatului cu 48 de ore înainte de 
susținerea prelegerii 

Începând cu data de  
30 august 2022 

Susţinerea probelor de concurs conform Metodologiei de concurs pentru 
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din Universitatea „Dunărea de 
Jos” din Galați 

      01 – 05 septembrie 2022 

Afişarea/Comunicarea rezultatelor concursului (în 24 de ore de la susținerea 
probelor) 

Termen: 06 septembrie 2022 

Depunerea contestaţiilor        07 – 09 septembrie 2022  

Analizarea şi formularea răspunsurilor la contestaţii 
Termen până la data de:  

12 septembrie 2022 

Emiterea avizului Consiliul facultăţii 
Termen până la data de:  

13 septembrie 2022  

Aprobarea rezultatelor concursurilor de către Senatul universitar Termen: 15 septembrie 2022   

Emiterea Deciziei de numire pe post, semnată de Rector Termen: 16 septembrie 2022   

Transmiterea în copie a deciziilor de numire și de acordare a titlului universitar 
către Ministerul Educației 

Termen: 19 septembrie 2022   

 

BIROUL PERSONAL SE OCUPĂ DE CONCURSURILE DIDACTICE ŞI DERULEAZĂ INDEPENDENT ÎNTREAGA 
PROCEDURĂ ADMINISTRATIVĂ PREVĂZUTĂ DE METODOLOGIE.  
Condițiile de înscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare se afișează după 
aprobarea calendarului în Consiliul de administrație.  
* Posturi publicate în M.O. NR. 391 din 27.04.2022 


