
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

Direcţia Juridică  şi Resurse Umane  

Biroul Personal 

 

CALENDAR 
Postul: 

 Inginer specialist IA (S) - 1 post - 8h/ zi, perioadă determinată de 6 luni – Direcția Generală Informatizare și 

Comunicații Digitale. 

Condiții de participare: 

- Studii superioare finalizate în domeniul IT; 

- Experiență de cel puțin 6 ani și 6 luni în domeniul IT; 

- Experiență de cel puțin 3 ani într-o poziție de arhitect de soluții; 

Cunoştinţe specifice: 

- Experiență în management IT; 

- Experiență practică dovedintă în proiecte implementate pe tehnologii enterprise de la producătorii mari din piață IBM, 

Oracle, Microsoft; 

- Experiență cu produsele open source care asigură functionalități similare; 

- Experiență în proiecte de dezvoltare a sistemelor informatice integrate utilizând tehnologii Oracle/IBM (portal, integrare 

de date, etc.); 

- Experiență în implementarea sau ofertarea de soluții informatice complexe, la cheie, multi-tehnologie; 

- Capacitatea de a înțelege cerințe de business și de a le relaționa cu arhitectura tehnică; 

- Abilități de comunicare și relaționare; 

- Limba engleză; 

- Atitudine orientată spre rezolvarea provocărilor; 

- Capacitatea de auto organizare și planificare optimă a propriilor sarcini; 

- Cunoașterea și utilizarea limbajelor de scripting (Python, Bash, PHP, Perl, etc.); 

- Cunoaștere de tehnologii de baze de date SQL, PL/SQL, Oracle, Mysql, Postgress. 

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

                                                                                             

27.04.2020 Publicarea anunţului 

28.04.2020- 05.05.2020 
Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Compartimentul personal şi 

verificarea documentelor din dosar 

06.05.2020 Selecţia dosarelor de către me mbrii comisiei de concurs 

07.05.2020 – ora 12.00 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 

07.05.2020 – ora 16.00 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 

08.05.2020 – ora 12.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

12.05.2020 – ora 09.00 Susţinerea probei scrise 

13.05.2020 – ora 12.00 Afişarea rezultatelor la proba scrisă 

13.05.2020 – ora 16.00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 

14.05.2020 – ora 14.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

15.05.2020 – ora 09.00 Susţinerea interviului 

 18.05.2020 – ora 12.00 Afişarea rezultatelor privind interviul 

18.05.2020 – ora 16.00 Depunerea contestaţiilor la interviu 

19.05.2020  – ora 12.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

19.05.2020  – ora 16.00 Afişarea rezultatelor finale 

În termen de maximum 15 zile 

calendaristice de la afişarea rezultatelor 

finale 

Prezentarea la post 

 
                      Director DirecțiaJuridică și Resurse Umane,                                                                   Șef birou personal, 

 

                                         Oana Chicoș                                                                                                 Ec.Victoria Grigoraşi 

 


