
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

Direcţia Juridică  şi Resurse Umane  

Biroul Personal 

 

 

CALENDAR 

Postul: 

 Director General - 1 post - 8h/ zi, perioadă nedeterminată – Direcția Generală Informatizare și Comunicațiii 

Digitale. 

Condiţiile de participare sunt:  
- Studii universitare de lungă durată; 

- Vechime în activitate de conducere în domeniu IT&C de minim 10 ani; 

- Experiență în activitățile de conducere specifice instituțiilor finanțate din bugete publice; 

- Experiență în implementare proiecte, inclusiv proiecte IT; 

- Experiență în relaționare și reprezentare în organisme naționale și internaționale din domeniul IT&C; 

- Experiență în activitatea de conducere în domeniul securității cibernetice; 

- Cunoștințe temeinice de operare PC; 

- Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională. 

Condiții specifice: 

- Cunoștințe specifice proiectării și dezvoltării sistemelor informatice; 

- Cunoștințe specifice accesării proiectelor pe fonduri structurale care au componente IT&C; 

- Cunoștințe specifice în domeniul IT&C. 

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

                                                                                               

13.04.2020 Publicarea anunţului 

14.04.2020- 29.04.2020 
Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Compartimentul personal şi 

verificarea documentelor din dosar 

30.04.2020 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 

04.05.2020 – ora 13.00 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 

05.05.2020 – ora 14.00 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 

06.05.2020 – ora 14.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

08.05.2020 – ora 10.00 Susţinerea probei scrise 

11.05.2020 – ora 10.00 Afişarea rezultatelor la proba scrisă 

11.05.2020 – ora 16.00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 

12.05.2020 – ora 14.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

13.05.2020 – ora 10.00 Susţinerea interviului 

 13.05.2020 – ora 13.00 Afişarea rezultatelor privind interviul 

14.05.2020 – ora 13.00 Depunerea contestaţiilor la interviu 

14.05.2020  – ora 16.00 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

15.05.2020  – ora 13.00 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 

 

 

Intocmit:Cristina Macovei   
 


