
ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 
 

 
 

 

Str. Domnească nr.47, cod postal 800008, Galați, România, tel: +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, web: www.ugal.ro 

Operator înscris sub nr. 36338 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal. 

1/1 

Anexă la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 105 din 27 noiembrie 2020 
Rector, 

Prof. dr. ing. Puiu Lucian GEORGESCU 
 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI 
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE VACANTE 

Sesiunea noiembrie 2020 – februarie 2021 

ACTIVITĂŢI TERMENE 

Înscrierea candidaţilor 
24 noiembrie 2020 –  

8 ianuarie  2021 

Aprobarea propunerilor de comisii de concurs de către Consiliul Facultății şi 
Senatul Universitar, afişarea acestora pe pagina web a instituţiei, 
transmiterea componenţei comisiilor de concurs către MEC 

Termen: 17 decembrie 2020 

Verificarea de către comisia de analiza a dosarelor de concurs a îndeplinirii 
standardelor minimale CNATDCU, a criteriilor specifice stabilite de facultăţi.  

11-12 ianuarie 2021 

Verificarea dosarelor de concurs la Biroul juridic şi emiterea avizului juridic Termen: 13 ianuarie 2021 

Comunicarea avizului juridic către candidaţi  Termen: 14 ianuarie 2021 

Transmiterea dosarelor la comisiile de concurs. Termen: 15 ianuarie 2021 

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

Termen: 19 ianuarie 2021 

Stabilirea şi anunţarea către candidat a temei prelegerii (cu 48 de ore înainte 
de aceasta) 

Începând cu data de  
22 ianuarie 2021 

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

 25–28 ianuarie 2021 

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

Termen: 29 ianuarie 2021 

Contestaţii 1–5 februarie 2021 

Analiză şi răspunsuri contestaţii Termen: 8 februarie 2021 

Avizul Consiliul facultăţii Termen: 9 februarie 2021  

Aprobarea Senatului cu privire la rezultatele concursurilor Termen: 10 februarie  2021   

Decizia de numire pe post semnată de Rector Termen: 11 februarie 2021   

Transmiterea în copie xerox a deciziilor de numire și de acordare a titlului 
universitar către MEC 

Termen: 12 februarie 2021   

 

BIROUL PERSONAL SE OCUPĂ DE CONCURSURILE DIDACTICE ŞI DERULEAZĂ INDEPENDENT ÎNTREAGA 
PROCEDURĂ ADMINISTRATIVĂ PREVĂZUTĂ DE METODOLOGIE.  
* Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare se vor face 
în funcție de evoluția pandemiei Covid-19 și de deciziile privind starea de urgență.  
**Condițiile de înscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare se afișează după 
aprobarea calendarului în Consiliul de Administrație.  


