
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

Direcţia Juridică  şi Resurse Umane  

Serviciul resurse umane 

 

CALENDAR 

Posturile: 

• Muncitor necalificat  – 1 post - 8h/ zi (perioadă determinată de 12 luni) – Departamentul Inginerie 

mecanică – Facultatea de Inginerie; 
Condiţiile de participare sunt:  

- Studii de specialitate: studii generale 

- Vechime în specialitatea postului: fără vechime 

• Muncitor II fochist – 1 post - 8h/ zi (perioadă determinată de 12 luni) – Serviciul Reparaţii şi 

întreţinere; 

Condiţiile de participare sunt:  

- Studii de specialitate: Studii gimnaziale + curs de calificare fochist sau şcoală profesională specializarea fochist; 

Autorizaţie fochist clasa C; 

- Vechime în specialitatea postului:  minimum 6 ani 

• Administrator patrimoniu III M  – 1 post - 8h/ zi (perioadă determinată de 12 luni) – Biroul 

Administrativ – Direcţia Cămine Cantine şi Proiecte Studenţeşti. 
Condiţiile de participare sunt:  

- Studii de specialitate: studii medii – diplomă de bacalaureat; cunoştinţe de operare Microsoft Office Excel şi Word, 

cunoştinţe de utilizare e-mail; 

- Vechime în specialitatea postului: minimum 6 luni 

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

 

15.05.2018 Publicarea anunţului 

16.05.2018 – 22.05.2018 ora 16.00 
Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Compartimentul personal şi 

verificarea documentelor din dosar 

23.05.2018 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 

24.05.2018 – ora 10.00 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 

24.05.2018 – ora 14.00 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 

25.05.2018 – ora 12.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

30.05.2018 – ora 10.00 Susţinerea probei scrise 

31.05.2018 – ora 10.00 Afişarea rezultatelor la proba scrisă 

31.05.2018 – ora 16.00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 

04.06.2018 – ora 16.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

05.06.2018 – ora 10.00 Susţinerea interviului 

06.06.2018 – ora 14.00 Afişarea rezultatelor privind interviul 

06.06.2018 – ora 16.00 Depunerea contestaţiilor la interviu 

07.06.2018  – ora 14.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

07.06.2018  – ora 16.00 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  




