
Universitatea “Dunărea De Jos” din Galaţi 

Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

Serviciul resurse umane 
CALENDAR 

 

Posturile:  
1.Şef birou- Biroul bibliotecă, 1  post - 8h/zi 

Condiţiile de participare sunt: 

Studii de specialitate: studii superioare de specialitate în domenii relevante postului: biblioteconomie şi ştiința informării (curs 

postuniversitar sau master) 

Vechime în specialitate: minimum 7 ani  

Vechime minimă în exercitarea unei funcţii de conducere sau experiență în coordonarea de proiecte/ echipe/ grupuri de lucru: 

minimum 6 luni 

Alte competențe:  

Cunoașterea a cel puțin unei limbi de circulație internațională. 

 

2.Şef birou - Biroul editorial, multiplicare şi copyright, 1 post - 8h/zi 

Condiţiile de participare sunt: 

 Studii de specialitate: studii superioare de specialitate: administrație publică, managementul resurselor umane (master) 

Vechime în specialitate: minimum 7 ani  

Vechime minimă în exercitarea unei funcţii de conducere sau experiență în coordonarea de proiecte/ echipe/ grupuri de lucru: 

minimum 1 an 

Alte competențe:  

Cunoaşterea a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională. 

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

13.11.2018 • Publicarea anunţului 

14.11.2018-27.11.2018 ora 16.00 
• Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Biroul personal şi verificarea 

documentelor din dosar 

28.11.2018 • Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 

29.11.2018 ora 12.00 • Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 

29.11.2018 ora 16.00 • Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 

03.12.2018 ora 14.00 • Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

10.12.2018 ora 10.00 • Susţinerea probei scrise 

11.12.2018 ora 12.00 • Afişarea rezultatelor la proba scrisă 

11.12.2018 ora 16.00 • Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 

12.12.2018 ora 12.00 • Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

13.12.2018 ora 9.00 • Susţinerea interviului 

13.12.2018 ora 14.00 • Afişarea rezultatelor privind interviul 

13.12.2018 ora 16.00 • Depunerea contestaţiilor la interviul 

14.12.2018 ora 12.00 • Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

14.12.2018 ora 14.00 • Afişarea rezultatelor finale 

În termen de maximum 15 zile calendaristice de 

la afişarea rezultatelor 

Prezentarea la post 

    
                     Rector,                                                                   Director Direcţia Juridică  şi Resurse Umane,   
Prof.univ.dr.ing. Iulian Gabriel Bîrsan                                                    Alexandru Dragoş Opreanu                                                                                          
                                                                                            

Şef serviciu resurse umane, 

Ec.Victoria Grigoraşi 



     Întocmit:  adm. fin. Dan Dumitra 


