
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

Serviciul resurse umane 

 

CALENDAR 

 
Posturi:  Psiholog principal – 1 post 

Nivelul studiilor: Studii superioare în domeniul psihologie; 

Durata contractului: determinată – 4 ore / zi 

Vechime în specialitatea postului: minim 3 ani şi 6 luni 

Publicat în: ziarul : ___________________ / Posturi.gov.ro/ Monitorul Oficial 

 

 
25.04.2017 • Publicarea anunţului 

26.04.2017 – 03.05.2017 ora 16.30 
• Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Compartimentul 

personal şi verificarea documentelor din dosar 

04.05.2017 • Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 

             05.05.2017 – ora 10.00 • Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 

             08.05.2017 –  ora 10.00 • Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 

             09.05.2017 –  ora 10.00 • Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

             10.05.2017 –  ora 14.00 • Susţinerea probei scrise 

11.05.2017 – ora 14.00 • Afişarea rezultatelor la proba scrisă 

12.05.2017 – ora 14.00 • Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 

15.05.2017 – ora 14.00 • Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

16.05.2017 – ora 14.00 • Susţinerea interviului 

17.05.2017 – ora 10.00 • Afişarea rezultatelor privind interviul 

18.05.2017 – ora 10.00 • Depunerea contestaţiilor la interviu 

19.05.2017 – ora 10.00 • Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

19.05.2017 – ora 14.00 • Afişarea rezultatelor finale 

În termen de maximum 15 zile 

calendaristice de la afişarea rezultatelor 

• Prezentarea la post 

 

 

 

 
 

Director Interimar Direcţia Juridică şi Resurse Umane,                        Şef serviciu resurse umane, 

               Dragoş Alexandru Opreanu                                                    Ec.Victoria Grigoraşi 

  
      

 

 

 

 

 

 

 

    Întocmit:  Adm. fin. Cristina Pricop 

 

 

 



 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

Serviciul resurse umane 

 

CALENDAR 

 
Posturi:  Administrator patrimoniu I (S) – 1 post 

Nivelul studiilor: -  studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 

 -  studii postuniversitare, respectiv masterat, absolvite cu diplomă de masterat; 

 - cursuri de perfecţionare în domeniul Managementul comunicării şi al relaţiilor publice, absolvite cu 

certificate de absolvire, recunoscute de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale; 

Durata contractului: determinată – 4 ore / zi 

Vechime în specialitatea postului: minim 9 ani  

Publicat în: ziarul : ___________________ / Posturi.gov.ro/ Monitorul Oficial 

 

 
25.04.2017 • Publicarea anunţului 

26.04.2017 – 03.05.2017 ora 16.30 
• Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Compartimentul 

personal şi verificarea documentelor din dosar 

04.05.2017 • Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 

             05.05.2017 – ora 10.00 • Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 

             08.05.2017 –  ora 10.00 • Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 

             09.05.2017 –  ora 10.00 • Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

             10.05.2017 –  ora 14.00 • Susţinerea probei scrise 

11.05.2017 – ora 14.00 • Afişarea rezultatelor la proba scrisă 

12.05.2017 – ora 14.00 • Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 

15.05.2017 – ora 14.00 • Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

16.05.2017 – ora 14.00 • Susţinerea interviului 

17.05.2017 – ora 10.00 • Afişarea rezultatelor privind interviul 

18.05.2017 – ora 10.00 • Depunerea contestaţiilor la interviu 

19.05.2017 – ora 10.00 • Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

19.05.2017 – ora 14.00 • Afişarea rezultatelor finale 

În termen de maximum 15 zile 

calendaristice de la afişarea rezultatelor 

• Prezentarea la post 

 

 
Director Interimar Direcţia Juridică şi Resurse Umane,                        Şef serviciu resurse umane, 

               Dragoş Alexandru Opreanu                                                    Ec.Victoria Grigoraşi 

  
      

 

 

 

 

    Întocmit:  Adm. fin. Carmen Bratoveanu 




