
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

Direcția Juridică şi Resurse Umane 

Serviciul Resurse Umane 

CALENDAR 
 

 

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

Centrul de Cercetare „Arhitectură Navală”, Laboratorul de hidrodinamică numerică navală 

Condiţiile de participare sunt:  

Nivelul studiilor:  - Superioare - domeniul tehnic, absolvite cu diplomă de licenţã, Calificare: inginer mecanic, 

inginer nave, inginer constructor de nave, arhitect naval 

  - Masterat - Arhitectură Navală,  

  - Doctorand sau deţinător al diplomei de doctor;  

Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: fără vechime 

Cunoştiinţe necesare:  

          - cunoştinţe aprofundate în domeniul hidrodinamicii numerice navale; 

          - abilităţi dovedite în utilizarea tehnicii de calcul de înalta performanţă; 

          - cunoştiinţe operare calculator, cunoştinţe utilizare soft-uri pentru analiza fenomenelor hidrodinamice 

aferente arhitecturii navale (NUMECA/FineMarine, Shipflow); 

Publicat în:  ziarul România Liberă / Posturi.gov.ro/ Monitorul Oficial 

 

08.01.2019 Publicarea anunţului 

09.01.2019 – 15.01.2019- ora 16.00 
Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Biroul 

personal şi verificarea documentelor din dosar 

16.01.2019 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 

17.01.2019 – ora 12.00 Afişarea rezultatelor selecției dosarelor 

17.01.2019 – ora 16.00 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 

18.01.2019 – ora 14.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

23.01.2019– ora 9.00 Susţinerea probei practice 

23.01.2019– ora 14.00 Afişarea rezultatelor la proba practică 

23.01.2019– ora 16.00 Depunerea contestaţiilor la proba practică 

25.01.2019– ora 14.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

28.01.2019 – ora 9.00 Susţinerea interviului 

29.01.2019 – ora 10.00 Afişarea rezultatelor privind interviul 

29.01.2019 – ora 16.00 Depunerea contestaţiilor la interviu 

30.01.2019 – ora 14.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

30.01.2019 – ora 16.00 Afişarea rezultatelor finale 

În termen de maximum 15 zile calendaristice 

de la afișarea relultatelor finale 

Prezentarea la post 
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