
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

Biroul Personal 

CALENDAR 

 
Postul: Analist programator IA (S) - 1 post în cadrul Direcţiei Generale Informatizare şi Comunicaţii Digitale; 

Nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în specializarea 

INFORMATICĂ/TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI/CALCULATOARE; 

Alte condiţii:  

Vechime pe studii superioare: minimum 9 ani şi 6 luni; 

Durata contractului: determinată - 12 luni. 

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

 
11.08.2021 • Publicarea anunţului 

12.08.2021 – 18.08.2021 ora 16.00 
• Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Biroul personal şi 

verificarea documentelor din dosar 

19.08.2021 • Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 

20.08.2021 - ora 10.00 • Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 

20.08.2021 – ora 12.00 • Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 

20.08.2021 – ora 14.00 • Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

                 26.08.2021 – ora 10.00 • Susţinerea probei scrise – test grilă  

26.08.2021 – ora 16.00 • Afişarea rezultatelor la proba scrisă 

27.08.2021 – ora 10.00 • Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 

27.08.2021 – ora 12.00 • Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

30.08.2021 – ora 10.00 • Susţinerea interviului 

30.08.2021 – ora 16.00 • Afişarea rezultatelor privind interviul 

31.08.2021 – ora 10.00 • Depunerea contestaţiilor la interviu 

                 31.08.2021 – ora 12.00 • Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

                 31.08.2021 - ora 16.00 • Afişarea rezultatelor finale 

În termen de maximum 15 zile 

calendaristice de la afişarea rezultatelor 

• Prezentarea la post 

  

 

                   

Şef birou, 

Ec. Victoria Grigoraşi 

 

             

 

                                                                                      

      Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

                                                                                                
Întocmit:  Adm. fin. Bratoveanu Carmen 

 

 

 

 



Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

Biroul Personal 

CALENDAR 

 
Postul: Analist programator debutant (S) - 1 post în cadrul Direcţiei Generale Informatizare şi Comunicaţii 

Digitale; 

Nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în INFORMATICĂ/TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI/CALCULATOARE; 

Alte condiţii:  

Vechime pe studii superioare: minimum 6 luni; 

Durata contractului: determinată - 12 luni. 

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

 
11.08.2021 • Publicarea anunţului 

12.08.2021 – 18.08.2021 ora 16.00 
• Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Biroul personal şi 

verificarea documentelor din dosar 

19.08.2021 • Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 

20.08.2021 - ora 10.00 • Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 

20.08.2021 – ora 12.00 • Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 

20.08.2021 – ora 14.00 • Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

                 26.08.2021 – ora 10.00 • Susţinerea probei scrise – test grilă  

26.08.2021 – ora 16.00 • Afişarea rezultatelor la proba scrisă 

27.08.2021 – ora 10.00 • Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 

27.08.2021 – ora 12.00 • Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

30.08.2021 – ora 10.00 • Susţinerea interviului 

30.08.2021 – ora 16.00 • Afişarea rezultatelor privind interviul 

31.08.2021 – ora 10.00 • Depunerea contestaţiilor la interviu 

                 31.08.2021 – ora 12.00 • Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

                 31.08.2021 - ora 16.00 • Afişarea rezultatelor finale 

În termen de maximum 15 zile 

calendaristice de la afişarea rezultatelor 

• Prezentarea la post 

  

 

                   

Şef birou, 

Ec. Victoria Grigoraşi 

 

             

 

                                                                                      

      Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

                                                                                                
Întocmit:  Adm. fin. Bratoveanu Carmen 

 

 


